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WIEŚCI 
Z 

GMINY 
 

Zakup ciągnika rolniczego 
Wykorzystując środki pochodzące z umo-
rzenia pożyczek udzielonych gminie Kra-
snobród przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie Urząd Miejski w Krasnobrodzie 
zakupił ciągnik rolniczy marki ZETOR 
8441 wraz z osprzętem, który wykorzysty-
wany będzie do prac komunalnych na tere-
nie gminy Krasnobród.  
 

 
 

Ciągnik wykorzystywany będzie miedzy 
innymi do transportu osadu z oczyszczalni 
ścieków oraz transportu śmieci i odpadów 
komunalnych przeznaczonych do recyklin-
gu. Dzięki zaopatrzeniu ciągnika w pług 
czołowy oraz szybką skrzynię biegów 
umożliwiającą jazdę z prędkością 40 km/h 
możliwe będzie jego wykorzystanie do od-
śnieżania dróg na terenie gminy Kra-
snobród. Dostawca fabrycznie nowego Ze-
tora będzie firma P.P.U.H. ARPIS Sp. z 
o.o. z Tyszowiec która złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę w zorganizowanym przez 
Urząd Miejski przetargu nieograniczonym 
na dostawę ciągnika oraz zaproponowała 
dogodna płatność ratalną za ciągnik. War-
tość ciągnika wraz z osprzętem stanowi 
kwotę 114 985zl. Ciągnik w okresie gwa-
rancyjnym będzie serwisowany przez firmę 
Arpis która jest jednym z największych w 
regionie dealerem sprzętu rolniczego. 
 

 
Umowa na 

Punkt Informacji Turystycznej 
W połowie września br. zakończono nego-
cjacje z firmą projektów Architekci - An-
drzej KOZIK z Zamościa związane z podpi-
saniem umowy na prace projektowe dla 
Gminy Krasnobród na opracowanie projektu 
Punktu Informacji Turystycznej na osiedlu 
Podklasztor. Koszt prac projektowych został 
ustalony w umowie z Biurem Projektów na 
wartość 36 478 zł. Projekty budowlany i 
wykonawczy opracowane będą na podstawie 
indywidualnej i gotowej już koncepcji pro-
jektowej. Przekazanie dokumentacji nastąpi 
w pierwszym kwartale roku 2008. Oprócz 
projektu architektonicznego Biuro Projektów 
zaprojektuje wszystkie niezbędne przyłącza 
do obiektu. 
 

Zawarcie umów na prace projektowe 
We wrześniu br. Burmistrz Krasnobrodu 
podpisał umowę z firmą Aktex - Antoni 
KOPYTKO z Tomaszowa Lubelskiego na 
wykonanie prac projektowych na terenie 
miasta Krasnobród. Reprezentowane przez 
firmę AKTEX konsorcjum firm projekto-
wych opracuje projekty budowlane i wyko-
nawcze gruntownej przebudowy ulicy 
Wczasowej na odcinku od ulicy Sikorskiego 
do stadionu w Krasnobrodzie. W zakres 
przebudowy ulicy wejdzie poszerzenie na-
wierzchni z obecnych 3,5m do 5,5m wraz ze 
wzmocnieniem konstrukcji jezdni, budowa 
jednostronnego chodnika ze ścieżką rowe-
rową oraz budowa oświetlenia ulicznego. W 
ramach przygotowania terenów przy ulicy 
Wczasowej pod budownictwo pensjonatowe 
firma wykona projekty rozbudowy kanaliza-
cji sanitarnej oraz dodatkowo projekt rozbu-
dowy sieci wodociągowej. Przyszli inwesto-
rzy terenów zlokalizowanych przy ul. Wcza-
sowej po zmodernizowaniu ulicy bezpro-
blemowo będą mogli przyłączyć swoje 
obiekty do nowoczesnej kanalizacji sanitar-
nej oraz sieci wodociągowej. Dokumentacja 
modernizacji ulicy Wczasowej zakładać bę-
dzie utwardzenie parkingu przy stadionie w 
Krasnobrodzie. Do wszystkich posesji przy-
legających do ulicy zaprojektowane zostaną 
utwardzone zjazdy. Koszt opracowania do-
kumentacji budowlanej i wykonawczej wraz 
ze wszystkimi wymaganymi prawem załącz-
nikami wyniesie 68.381 zł. Termin  

 

 

przekazania kompletu projektów ustalono 
w umowie z projektantami na 
10.01.2008r. Prognozuje się że realizacja 
zamierzenia inwestycyjnego stanowiła 
będzie koszt około 1,3 mln złotych oraz 
wymusi konieczność wykupu części 
gruntów pod poszerzenie drogi. 
 

Bezpieczne przejście przez rzekę 
W wrześniu zakończono prace związane 
z budową mostka na rzece Wieprz w 
miejscowości Kaczórki. Konstrukcja no-
wego mostka w całości jest wykonana z 
elementów stalowych i wspiera się ona na 
fundamentach żelbetowych. Urząd Miej-
ski w Krasnobrodzie poniósł koszty mate-
riałów zakupionych na budowę bezpiecz-
nego przejścia przez rzekę. Kwota wy-
datkowana na zakup materiałów wyniosła 
9.695,04 zł. Konstruktorem mostka i jego 
wykonawcą jest miejscowy rzemieślnik 
Pan Zdzisław Roczkowski, on też poniósł 
koszty robocizny. Całość prac koordyno-
wał sołtys wsi Kaczórki Pan Roman Oż-
ga, który dokonał symbolicznego otwar-
cia mostka w dniu 12 września 2007r. 
podczas wizytacji sołectw dokonanej 
przez uczestników X sesji Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie. 

 
Poprawa estetyki otoczenia zalewu 

W dniach 18-25 września br. ZGK w 
Majdanie Wielkim, dokonał rozbiórki 
nadbudówki budynku gastronomicznego 
(dawne biuro OSiR) nad zalewem.  
Rozbiórka wiąże się z planowaną moder-
nizacją obiektu, którego dokona obecny 
dzierżawca. Część materiału z rozbiórki 
(blacha) wykorzystana zostanie przy re-
montach obiektów użyteczności publicz-
nej na terenie gminy.  
 

Współpraca z Zakładem Karnym 
We wrześniu br. została podpisana umo-
wa o współpracy pomiędzy Miastem i 
Gminą Krasnobród a Zakładem Karnym 
w Zamościu. W ramach tej współpracy 
osadzeni wykonują różnego rodzaju prace 
remontowo-budowlane na terenie Kra-
snobrodu. Wykonali już posadzki w bu-
dynku socjalnym na stadionie sportowym 
w Krasnobrodzie, pracowali przy roz-
biórce budynku dawnego OSiR nad zale-
wem, a kolejną pracą którą będą wyko-
nywali będzie budowa chodnika przy uli-
cy 3 Maja w Krasnobrodzie. Wszystkimi 
pracami wykonywanymi przez osadzo-
nych kieruje Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Majdanie Wielkim. 
 

Ciąg dalszy na str. 13 
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Per Arte ad Astra – Krasnobród 2007 
 
 
 „Per Arte ad Astra” – przez sztukę do 
gwiazd – pod takim hasłem w dniach 19-
26 sierpnia 2007r. odbył się w Krasnobro-
dzie I Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej.  
 Pomysłodawczynią organizacji Festi-
walu i jego Dyrektorem jest p. Elżbieta 
Ostrowska, Dyrektorem Artystycznym dr 
Jarosław Wróblewski, Koordynatorem Fe-
stiwalu Mariola Czapla a organizatorem 
Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kame-
ralnej „DIVERTIMENTO” z Warszawy. 
 Festiwal organizowany był przy 
współpracy Parafii Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny w Krasnobrodzie, Kra-
snobrodzkiego Domu Kultury i Centrum 
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” Sp. z o. 
o. w Krasnobrodzie. 
 I Festiwal Muzyki Organowej i Kame-
ralnej „Per Arte ad Astra” odbył się pod 
honorowym patronatem Małżonki Prezy-
denta RP Pani Marii Kaczyńskiej.  
 Festiwalowi patronowali również Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Kazimierz Michał Ujazdowski, Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jarosław 
Zdrojkowski, Burmistrz Krasnobrodu Ja-
nusz Oś oraz Katedra Dydaktyki Muzycz-
nej Instytutu Muzykologii Katolickiego 
Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. 
 

KONCERT INAUGURACYJNY 
Festiwal rozpoczął się Koncertem Inaugu-
racyjnym w dniu 19 sierpnia 2007r. o 
godz. 20.30 w Sanktuarium Najświętszej 
Marii Panny w Krasnobrodzie. Wykonaw-
cami koncertu byli: Jarosław Wróblewski 
– organy oraz Młodzieżowa Orkiestra Ka-
meralna „DIVERTIMENTO” pod dyrekcją 
Elżbiety Ostrowskiej. 
 Orkiestra „DIVERTIMENTO” wraz z 
solistami: Joanną Krajewską – flet, 
Krzysztofem Ostrowskim – organy, Martą 
Oyrzanowską – skrzypce, Marcelem Mar-
kowskim – wiolonczela wykonała „Suitę 
Krasnobrodzką” – utwór napisany specjal-
nie na festiwal przez Alicję Gronau - war-
szawską kompozytorkę związaną z Aka-
demią Muzyczną im. F. Chopina w War-
szawie. (Wywiad z panią Alicją Gronau 
publikujemy na str. 8 i 12 bieżącego wy-
dania G.K.) 
 Prawykonanie „Suity Krasnobrodz-
kiej” zostało przyjęte gromkimi brawami 
publiczności zgromadzonej w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie. Owacje na 
stojąco były podziękowaniem zarówno dla 
p. Alicji Gronau – kompozytorki, która 
uczestniczyła w koncercie, jak i wykonaw-
ców, czyli Młodzieżowej Orkiestry Kame-
ralnej „DIVERTIMENTO” pod dyrekcją 
Elżbiety Ostrowskiej. 
 „Suita Krasnobrodzka” to piękna mu-
zyczna wizytówka Krasnobrodu. Władze 
samorządowe Krasnobrodu i mieszkańcy 
miasta są dumni, że taki utwór został 
skomponowany. Planowane jest nagranie 
płyty z „Suitą Krasnobrodzką”. 

 
 

I KONKURS ORGANOWY 
W ramach Festiwalu „Per Arte ad Astra” 
organizowany był I Ogólnopolski Konkurs 
Organowy. W konkursie wzięło udział 12 
uczestników – uczniów szkół muzycznych 
II stopnia. Pierwszy etap przesłuchań kon-
kursowych odbył się w dniach 21-22 
sierpnia, natomiast drugi 24 sierpnia. 
 Uczestników konkursu oceniało Jury 
w składzie: 
dr Jarosław Wróblewski - przewodniczący 
prof. Magdalena Czajka 
prof. Andrzej Białko 
prof. Jarosław Malanowicz 
Michał Dąbrowski 
 

KONCERT LAUREATÓW 
 Ogłoszenie  wyników I 
Ogólnopolskiego Konkursu Organowego i 
wręczenie nagród odbyło się podczas 
Koncertu Laureatów, który miał miejsce w 
dniu 25 sierpnia 2007r. w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie.  
 Koncert Laureatów poprzedzony był 
Mszą św. dziękczynną za organizatorów i 
uczestników I Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej „Per Arte ad 
Astra” odprawioną o godz. 18.00 przez Ks. 
Prałata Romana Marszalca. 
 Koncert Laureatów swoją obecnością 
zaszczycili zaproszeni goście: senator RP 
Jerzy Chróścikowski, wojewoda lubelski 
Wojciech Żukowski, wicemarszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Andrzej Olborski, 
burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś, z-ca 
burmistrza Krasnobrodu Piotr Michalski, 
prezes Centrum Szkolenia i Rekreacji 
„Energetyk” sp. z o.o. w Krasnobrodzie 
Dariusz Szewc, prezes Towarzystwa im. 
Mariana Sawy Marietta Kruzel-
Sosnowska. 
 Po powitaniu wszystkich zebranych, 
którego dokonali prowadzący koncert Ma-
riola Czapla i Michał Maciejewski oraz 
przedstawieniu patronów, patronów me-
dialnych, organizatorów, współorganizato-
rów i sponsorów festiwalu, głos zabrał dy-
rektor artystyczny festiwalu dr Jarosław 
Wróblewski.  
 Następnie Michał Maciejewski 
odczytał list Małżonki Prezydenta RP Pani 
Marii Kaczyńskiej – honorowego patrona, 
skierowany do organizatorów i 
uczestników Festiwalu. List zawierał m.in. 
gratulacje i życzenia dla młodych artystów, 
aby czerpali oni radość i satysfakcję z 
własnej pracy. 
 Potem przyszedł czas na najbardziej 
wyczekiwany przez uczestników moment 
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 
 Oto wyniki Konkursu: 
I Nagrodę – statuetkę festiwalową, dy-
plom, kopię Obrazu Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej, bezpłatny przejazd w dwie 
strony dla 2 osób z samochodem osobo-
wym na dowolnie wybranej linii obsługi-
wanej przez fundatora – Polferries Polską 
Żeglugę Bałtycką S.A. oraz przenośny  

 
 
komputer marki Toshiba, ufundowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego, otrzymał ŁUKASZ 
ROMEJKO. 
II Nagroda - czyli statuetka festiwalowa, 
dyplom, kopia Obrazu Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej, cyfrowy aparat fotograficzny 
marki Sony, ufundowany przez Prezesa 
firmy De Soto, Pana Andrzeja Willmanna 
oraz nagroda finansowa w wysokości 
dwóch tysięcy złotych, którą ufundował 
Burmistrz Krasnobrodu, Pan Janusz Oś zo-
stała przyznana MARCINOWI GRZE-
GANKOWI. 
III Nagrodę – statuetkę festiwalową, dy-
plom, kopię Obrazu Matki Boskiej Kra-
snobrodzkiej, cyfrowy aparat fotograficzny 
marki Sony, ufundowany przez Prezesa 
firmy De Soto, Pana Andrzeja Willmanna 
oraz nagrodę finansową w wysokości ty-
siąca złotych ufundowaną przez Księdza 
Prałata Tadeusza Sowę z Wilanowa 
otrzymał KAMIL MIKA. 
Wyróżnienia dla Laureatów Konkursu, 
uhonorowane dyplomem, kolekcją płyt 
„Wielcy kompozytorzy”, kopią Obrazu 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej od Księdza 
Prałata Romana Marszalca, a także odtwa-
rzaczem mp3 od firmy Mar-tex, otrzymali: 
ANDRZEJ KAMISIŃSKI i ANNA 
SZLAUŻYS. 
 Oprócz w/w nagród regulaminowych 
Jury postanowiło przyznać również nagro-
dy pozaregulaminowe. 
Za najlepsze wykonanie utworu Jana 
Sebastiana Bacha – nagrodę w postaci 
dyplomu oraz wycieczki do Lwowa dla 2 
osób ufundowanej przez prezesa Centrum 
Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Kra-
snobrodzie, Pana Dariusza Szewca otrzy-
mał ADAM MART. 
Za najlepsze wykonanie utworu Wol-
fganga Amadeusza Mozarta – dyplom i 
wycieczkę do Lwowa dla 2 osób ufundo-
waną przez prezesa Centrum Szkolenia i 
Rekreacji „Energetyk”, Pana Dariusza 
Szewca otrzymał ŁUKASZ ROMEJKO.  
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu 
współczesnego – dyplom, komplet wydań 
Warszawskiego Wydawnictwa Muzyczne-
go z utworami Mariana Sawy oraz dwie 
płyty CD z muzyką Mariana Sawy ufun-
dowane przez prezesa Towarzystwa imie-
nia Mariana Sawy, Panią Mariettę Kruzel-
Sosnowską przyznane zostały ANDRZE-
JOWI KAMISIŃSKIEMU. 
Nagroda za najlepsze wykonanie utworu 
Mariana Sawy w I Etapie Konkursu – 
dyplom, komplet wydań Warszawskiego 
Wydawnictwa Muzycznego z utworami 
Mariana Sawy dwie płyty z muzyką Ma-
riana Sawy ufundowane przez prezesa 
Towarzystwa imienia Mariana Sawy, Pa-
nią Mariettę Kruzel-Sosnowską przyznane 
zostały KRZYSZTOFOWI OSTROW-
SKIEMU. 
 

Ciąg dalszy na str. 4 
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Ciąg dalszy ze str. 3 
Nagrodę Publiczności - dyplom i odtwa-
rzacz MP3 ufundowany przez Krasno-
brodzki Dom Kultury otrzymał KRZYSZ-
TOF OSTROWSKI 
Nagroda Specjalna – za prawykonanie 
solowej partii organowej w utworze Pani 
Alicji Gronau „Suita Krasnobrodzka” 
podczas Koncertu Inaugurującego I  Fe-
stiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Per Arte ad Astra” Krasnobród’ 2007 - 
dyplom i Statuetkę Festiwalową ufundo-
waną przez Burmistrza Krasnobrodu p. Ja-
nusza Osia oraz nagrodę finansową w wy-
sokości 1.000 zł od ks. Prałata Tadeusza 
Sowy – Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś 
wręczył KRZYSZTOFOWI OSTROW-
SKIEMU. 
 Oprócz wymienionych nagród laureaci 
i nagrodzeni uczestnicy otrzymali nagrodę 
w postaci zaproszenia do wykonania 
dwóch koncertów. Pierwszy, który odbę-
dzie się 14 października br. z okazji Inau-
guracji „Szkoły Cnót Obywatelskich” w 
Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, 
dzięki Proboszczowi Księdzu dr Markowi 
Białkowskiemu. Natomiast drugi - 22 li-
stopada br. z okazji Święta Św. Cecylii w 
Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w 
Lublinie - dzięki Katedrze Dydaktyki Mu-
zycznej Instytutu Muzykologii tejże uczel-
ni. 
 Kiedy już wszystkie nagrody zostały 
rozdane i opadły nieco emocje związane z 
pierwszą częścią koncertu przyszedł czas 
na podziękowania dla organizatorów. Jako 
pierwszy głos zabrał Wicemarszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Andrzej Olborski, 
który odczytał list, w którym wyraził na-
dzieję, że z roku na rok Festiwal będzie zy-
skiwał na znaczeniu i popularności, a tego-
roczna edycja przyniesie moc niezapo-
mnianych wrażeń. List wraz z podzięko-
waniami Wicemarszałek przekazał Pani 
Elżbiecie Ostrowskiej - Dyrektorowi Fe-
stiwalu. 
 Następnie głos zabrał Burmistrz Kra-
snobrodu Janusz Oś, który wyraził swoją 
wdzięczność za inicjatywę i organizację 
Festiwalu „Per Arte ad Astra” w Krasno-
brodzie i podziękował Jarosławowi Wrób-
lewskiemu -Dyrektorowi Artystycznemu 
oraz Elżbiecie Ostrowskiej - Dyrektorowi i 
inicjatorce Festiwalu. 
 Wręczanie listów z podziękowaniami i 
kwiatów zakończyło pierwszą część Kon-
certu Laureatów. W drugiej część młodzi 
organiści – laureaci I Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego zostali zaproszeni 
do wykonania utworów przygotowanych 
na ten koncert. 
 

Program koncertu i jego wykonawcy: 
 

Taneczne Obrazki Mariana Sawy wykonał 
zdobywca nagrody za najlepsze wykonanie 
utworu Mariana Sawy - Krzysztof 
Ostrowski 

 
 
Echo Fantazję Jana Peetersona Sweelinka 
wykonała laureatka konkursu – Anna 
Szlaużys 
 
Arię F-dur  BWV 584 J. S. Bacha wykonał 
zdobywca nagrody za najlepsze wykonanie 
utworu Bacha – Adam Mart 
 
Fugę c-moll  BWV 574 J. S. Bacha wyko-
nał laureat konkursu, a przy tym zdobywca 
nagrody za najlepsze wykonanie utworu 
współczesnego Andrzej Kamisiński 
 
Toccata F-dur BuxWV 157 Dietricha Bu-
xtehude – ten utwór wykonał zdobywca 
trzeciej nagrody – Kamil Mika 
 
Fugę-Bolero Mariana Sawy wykonał lau-
reat drugiej nagrody Marcin Grzeganek 
 
Kirchensonate – Sonata Kościelna C-dur 

KV 336 W. A. Mozarta wykonał laureat 
pierwszej nagrody I Ogólnopolskiego 
Konkursu Organowego Krasnobród 2007 
Łukasz Romejko.  
 Laureatowi towarzyszył Zespół Kame-
ralny w składzie: Zuzanna Marczak – 
skrzypce, Aleksandra Błachno – skrzypce, 

Jakub Pożyczka – wiolonczela. Przygoto-
wanie zespołu – Katarzyna Bąkowska. 
 Po wysłuchaniu Koncertu Laureatów 
gromkimi brawami nagrodzono młodych 
wykonawców koncertu, a następnie 
kontynuowane były podziękowania. 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś 
podziękował Marioli Czapla - 
koordynatorowi festiwalu, za pracę 
włożoną w organizację festiwalu. Do tych 
podziękowań dołączył się Wojewoda 
Lubelski Wojciech Żukowski, który 
wręczając kwiaty Marioli Czapla, wyraził 
słowa uznania i podziękowania dla 
wszystkich organizatorów Festiwalu, 
podziękował młodym organistom za udział 
w festiwalu, a laureatom pogratulował 
nagród i wyróżnień. 
 Następnie głos zabrała Mariola Czapla 
i podziękowała za miłe słowa 
wypowiedziane przez Burmistrza 
Krasnobrodu i Wojewodę Lubelskiego. 
Podziękowała także wszystkim osobom za 
owocną współpracę przy organizacji 
Festiwalu.  
 Koncert Laureatów zakończyła 
Dyrektor Festiwalu Elżbieta Ostrowska, 
która wypowiedziała słowa: I Festiwal 

Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte 

ad Astra” Krasnobród 2007 ogłaszam za 

zamknięty i zaprosiła na następną edycję w 
sierpniu 2008 roku.  
 

Imprezy Towarzyszące 
 W programie I Festiwalu Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra”  
były też imprezy towarzyszące.  
 19 sierpnia 2007r. (niedziela) o godz. 
17.00 w Sanktuarium Najświętszej Marii 
Panny w Krasnobrodzie odbył się koncert 
organowy, którego wykonawcami byli 

 

 

Dariusz Niemirowicz – bas i Marek 
Kudlicki – organy. 
 Kolejną imprezą towarzyszącą Festi-
walowi było „Krasnobrodzkie spotkanie 
z folklorem”, które miało miejsce w dniu 
20 sierpnia 2007r. w godz. 14.00 – 18.00 
na Palcu Siekluckiego w Krasnobrodzie. 
Podczas spotkania występowały miejscowe 
zespoły folklorystyczne: „Wójtowianie” i 
Kapela „Krasnobrodzkie Echo” oraz Ze-
spół Śpiewaczy „Zagórzanki” z miejsco-
wości Łuszczacz. Oprócz słuchania muzyki 
ludowej w wykonaniu tych zespołów była 
też możliwość nauki jednej z piosenek z 
repertuaru „Wójtowian” pt. „Krasnobrodz-
ki walc”. Piosenka ta rozbrzmiewała póź-
niej wielokrotnie podczas trwania festiwalu 
w różnych miejscach i czasie śpiewana 
przez młodzież i nie tylko.  
„Krasnobrodzkie spotkanie z folklorem” 
– to także jarmark i okazja do zakupu róż-
nych oryginalnych pamiątek wykonanych 
przez Uczestników Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Dominikanówce, materiałów 
promocyjnych o Krasnobrodzie i Roztoczu, 
wyrobów z wikliny. Można też było pod-
patrzeć pracę garncarza, ewentualnie 
sprawdzić swoje umiejętności w tej dzie-
dzinie, czy też kupić gliniane naczynia. 
Podczas „Krasnobrodzkiego spotkania z 
folklorem” jego uczestnicy byli zaproszeni 
do degustacji regionalnych smakołyków 
takich jak pierogi z różnym nadzieniem, 
czy też chleb ze smalcem ze skwarkami i 
kiszonym ogórkiem. 
 22 sierpnia 2007r. o godz. 19.00 w 
Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyła się 
projekcja filmu pt. „Karol – papież, który 
pozostał człowiekiem”. Film sprawił, że 
nie jednej osobie na widowni zakręciła się 
łezka w oku.  
 Po projekcji miało miejsce spotkanie z 
Panem Dariuszem Kwaśnikiem, odtwórcą 
roli Jego Eminencji Księdza Kardynała 
Stanisława Dziwisza. Aktor poinformował 
nas, że właśnie tutaj w Krasnobrodzie po 
raz pierwszy obejrzał ten film w całości. 
Było to więc dla niego szczególne przeży-
cie. Pan Dariusz Kwaśnik bardzo ciepło 
opowiadał o pracy na planie filmowym i o 
tym jak wielkie znaczenie w jego życiu 
miała dla niego ta rola.  
 Wszyscy z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali jego wspomnień, a potem był 
czas na autografy, które Pan Dariusz roz-
dawał podpisując się na plakatach.  
 
23 sierpnia 2007r. – Odbyła się wycieczka 
po Roztoczu. Jej uczestnicy mieli okazję 
zobaczyć Zwierzyniec i Susiec z tzw. 
„szumami”. 

 
23 sierpnia 2007r. o godz. 19.00 w Cen-
trum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w 
Krasnobrodzie odbyły się prelekcje Juro-
rów Konkursu Organowego. 
 
24 sierpnia 2007r. o godz. 19.00 w Cen-
trum Szkolenia i Rekreacji„Energetyk” w 
Krasnobrodzie odbyło się spotkanie z pre-
zesem Towarzystwa im. Mariana Sawy 
Panią Mariettą Kruzel-Sosnowską „Marian 

Sawa in memoriam”. 
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25 sierpnia 2007r. – Zielony kulig - Uczestnicy i organizatorzy fe-
stiwalu udali się na przejażdżkę pięknymi duktami leśnymi. W trak-
cie kuligu było ognisko i degustacja pieczonych kiełbasek. 
 Cały festiwal przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze. Wszy-
scy uczestnicy byli zachwyceni organizacją festiwalu, ośrodkiem, w 
którym byli zakwaterowani, urokiem Krasnobrodu i życzliwością je-
go mieszkańców.  
 Uczestnicy Konkursu Organowego oprócz wyrażania wyżej 
wymienionych opinii dziękowali za atrakcyjne nagrody i za to, że 
„W końcu ktoś potraktował nas bardzo poważnie”. 
Nawet fundatorzy nagród i sponsorzy obserwujący przebieg festiwa-
lu, już teraz deklarowali chęć przyjazdu do Krasnobrodu i współpra-
cę przy organizacji kolejnych jego edycji. 
 Bardzo się cieszymy, że ci którzy byli teraz razem z nami w 
Krasnobrodzie chcą przyjechać na II Festiwal Muzyki Organowej i 
Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 2008. 
 Serdecznie zapraszamy. 
 Kończąc relację warto dodać, że Festiwal nie zakończył się 26 
sierpnia, ale trwa nadal. Jego kontynuacją są Koncerty Laureatów I 
Ogólnopolskiego Konkursu Organowego, na które serdecznie zapra-
szamy. Pierwszy z nich odbędzie się już 14 października 2007r. 
 

 
Fundacja Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej 

DIVERTIMENTO 
 

serdecznie zaprasza na 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

który odbędzie się  
14 października 2007 r.  

o godz. 20.00 
w Bazylice Świętego Krzyża  

w Warszawie 
ul. Krakowskie Przedmieście 3 

 
 

Wykonawcy: 
LAUREACI 

I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego 
I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 

„Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007 
 

ŁUKASZ ROMEJKO 
z towarzyszeniem zespołu smyczkowego: 

Zuzanna Marczak – skrzypce, Aleksandra Błachno – skrzypce,  
Jakub Pożyczka – wiolonczela 
MARCIN GRZEGANEK 

KAMIL MIKA  
ANDRZEJ KAMISIŃSKI 

ANNA SZLAUŻYS 
ADAM MART 

KRZYSZTOF OSTROWSKI 
 

Prowadzenie koncertu : Michał Maciejewski 
 

 
Następny Koncert Laureatów odbędzie się dnia 22 listopada z okazji 
święta Św. Cecyli w Auli im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. 

M. Czapla 

Fotoreportaż z Festiwalu – str. 10 

  

Podziękowania 
 
Organizatorzy I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
„Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007 serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację Festiwa-
lu. 
 

DZIĘKUJEMY SPONSOROM: 
•  PKO BP S.A. 
•  Urzędowi Miejskiemu w Krasnobrodzie 
•  Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. 
•  MARKUS 
•  TAT elektronik CENTRUM ORGANÓW KOŚCIEL-

NYCH 
•  Firmie Organmistrzowskiej Kamiński z Warszawy 
•  KDK 
 

DZIĘKUJEMY FUNDATOROM NAGRÓD: 
•  Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie 
•  Burmistrzowi Krasnobrodu Januszowi Oś 
•  Księdzu Prałatowi Romanowi Marszalcowi 
•  Ks. Prorektorowi Tadeuszowi Sowie  
•  Prezesowi Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” Da-

riuszowi Szewcowi 
•  Polskiej Żegludze Bałtyckiej S.A. – POLFERRIES 
•  Krasnobrodzkiemu Domowi Kultury  
•  DE SOTO Sp. z o.o.  
•  Firmie „Mar – tex” 
•  Towarzystwu im. Mariana Sawy 
 

DZIĘKUJEMY PATRONOM MEDIALNYM: 
•  Tygodnikowi Katolickiemu „Niedziela” 
•  Katolickiemu Radiu Zamość  
•  Tygodnikowi Katolickiemu „Idziemy” 
•  „Gazecie Krasnobrodzkiej” 
•  TVP 3 Lublin 
•  „Panoramie Lubelskiej” 
•  Polskiemu Radiu S.A. Program 2 
 

DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ: 
Panu Michałowi Maciejewskiemu za prowadzenie Festiwa-
lu i Konkursu Organowego. 
Panu Andrzejowi Brzosce za pracę przy rejestracji dźwię-
kowej. 
Panu Bartłomiejowi Buliczowi z firmy Kamiński za opiekę 
organmistrzowską nad instrumentem 
Panu Romanowi Szlaużysowi za pomoc registracyjną dla 
uczestników konkursu. 
Pani Katarzynie Bąkowskiej za przygotowanie zespołu 
kameralnego do wykonania Sonaty Kościelnej W. A. 
Mozarta. 
Firmie „Inspiracje” s. c. za dekorację miejsc festiwalowych. 
 

W sposób szczególny 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 

Księdzu Prałatowi Romanowi Marszalcowi 
– Proboszczowi Parafii  

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie 

dzięki którego życzliwości i pomocy I Festiwal Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” Krasnobród 2007 
mógł zaistnieć w tak godnej i podniosłej atmosferze. 
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Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne 
Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich 

od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych (cz. 5) 
 

 Zapraszamy do lektury 5 części artykułu autorstwa ks. prof. dr 

hab. Edwarda Walewandera pt. „Pedagogia przez duszpasterstwo 

parafialne”, w którym publikujemy życiorysy krasnobrodzkich pro-

boszczów. 

Redakcja 

 

Okres po II wojnie światowej 
 

 Po śmierci ks. Wójcikowskiego, od 8 października do 1 li-
stopada 1945 r., obowiązki proboszcza w Krasnobrodzie pełnił 
ks. Franciszek Gduliński. 
 Urodził się 20 stycznia 1901 r. w Szczebrzeszynie. Gimna-
zjum ukończył w Janowie Lubelskim, po czym wstąpił do Se-
minarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 19 czerwca 1927 r. z rąk biskupa Mariana Leona 
Fulmana. Na stanowisku wikariusza pracował kolejno w Gra-
bowcu, Bychawce i Tarnogrodzie. 18 czerwca 1930 r. został 
administratorem parafii w Turowcu. Później pracował kolejno 
jako administrator w Wożuczynie i Frampolu. 1 marca 1944 r. 
został wikariuszem w Krasnobrodzie, gdzie pracował do 11 
marca 1946 r. Tu po śmierci ks. A. Wójcikowskiego przez mie-
siąc pełnił obowiązki proboszczowskie. Po odejściu z Krasno-
brodu był administratorem parafii w Chłaniowie, Olchowcu, 
Cycowie i Świerszczowie. Od 25 czerwca 1977 r. pozostawał 
na emeryturze i zamieszkał w domu Księży Emerytów przy ul 
Ogrodowej w Lublinie. Tu zmarł 4 maja 1989 r.1 Pochowany 
został 11 maja w Cycowie. 
  
 Od 20 października 1945 r. do 10 maja 1969 r. probosz-
czem w Krasnobrodzie był ks. Ludwik Liwerski. 
 Urodził się w rodzinie mieszczańskiej 21 stycznia 1892 r. 
w Motyżynie koło Kijowa. Ochrzczony został w kościele para-
fialnym w Makarowie. Lata dziecięce spędził na Ukrainie w 
Motyżynie i w Machnówce, gdzie uczęszczał do rosyjskiej 
szkoły podstawowej. W roku 1907 rozpoczął pięcioletnią na-
ukę w gimnazjum w Żytomierzu. 
 Do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie wstą-
pił w 1912 r. Po trzyletnim pobycie w seminarium lubelskim 
znalazł się na studiach w Petersburgu2. Zrealizował tam dalszy 
program obowiązkowych studiów seminaryjnych i rozpoczął 
studia specjalistyczne w Akademii Duchownej na Wydziale 
Prawa Kanonicznego. W stolicy Rosji przebywał do stycznia 
1918 r.3 
 Przed wyjazdem do Rosji w archikatedrze św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie został w 1915 r. wyświęcony na subdiakona 
przez arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. 
W czasie studiów akademickich w archikatedrze mohylowskiej 
otrzymał 14 stycznia 1917 r. diakonat z rąk arcybiskupa Jana 
Cieplaka. W tydzień później, 21 stycznia, święcenia jako ka-
płan diecezji lubelskiej.  
 Świadectwa z odbytych studiów w Akademii Duchownej w 
Petersburgu nie otrzymał, pewnie z powodu ówczesnej sytuacji 
politycznej w Rosji. Kuria Biskupia w Lublinie, mimo nalegań 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, nie ustaliła 
później kwalifikacji naukowych ks. Liwerskiego4 
 Po otrzymaniu święceń z powodu działań wojennych nie 
mógł przedostać się do diecezji lubelskiej i dlatego podjął 
obowiązki duszpasterskie w rodzinnej diecezji łucko-
żytomierskiej. Od 1 maja 1917 r. do 1 stycznia 1918 r. pełnił 
obowiązki wikariusza w rodzinnej Machnówce. Bezpośrednio 
potem do 1 maja 1919 r. pracował jako prefekt w gimnazjum 
koedukacyjnym w Koziatynie. Od 1 maja 1919 r. do czerwca  

1920 r. był administratorem parafii Wczorajsze. Po zajęciu 
przez wojska polskie w roku 1920 Kijowa przybył do Lublina i 
podjął obowiązki duszpasterskie w diecezji lubelskiej. 
 15 czerwca 1920 r. biskup Marian L. Fulman mianował ks. 
Liwerskiego wikariuszem parafii Pawłów. Na tym stanowisku 
pozostawał niedługo, bo już 30 września tego samego roku 
przeszedł na etat wikariusza w parafii Rozesłania Apostołów w 
Chełmie. Cztery lata później, tj. 9 września 1924 r., został rek-
torem kościoła poreformackiego pw. św. Andrzeja Apostoła w 
tym mieście. Jednocześnie pełnił obowiązki prefekta w chełm-
skim Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim. Jed-
nakże w kwietniu 1927 r. ks. Liwerski zwrócił się do biskupa 
Fulmana z prośbą o zwolnienie go ze stanowiska rektora ko-
ścioła św. Andrzeja i prefekta Seminarium Nauczycielskiego w 
Chełmie i przydzielenie mu samodzielnej placówki duszpaster-
skiej. Jako przyczynę podał chroniczne zapalenie gardła, na 
które cierpiał już od dłuższego czasu, co uniemożliwiało mu 
owocne nauczanie młodzieży. W związku z tym 27 czerwca 
1927 r. został mianowany proboszczem w Moniatyczach w de-
kanacie hrubieszowskim. Jako proboszcz kładł nacisk na dzia-
łalność organizacji młodzieżowych w duchu katolickim. Nara-
ził się przy tym szerzącym się wówczas na wsi elementom le-
wicowym, co znalazło wyraz m.in. na łamach prasy regional-
nej5. Umiejętność pracy z młodzieżą oraz doświadczenia w 
pracy parafialnej w ogóle zadecydowały o tym, że po niecałych 
dwóch latach pracy proboszczowskiej w Moniatyczach ks. Li-
werski został mianowany 15 kwietnia 1929 r. proboszczem w 
Łukowej w ówczesnym dekanacie tarnogrodzkim. Biskup Ful-
man zlecił mu w związku z tym specjalną misję: obronę parafii 
Łukowa przed wpływami Kościoła Polskokatolickiego i na-
wrócenie 102 rodzin, które wcześniej odeszły do narodowców. 
Po pięciu latach pracy w tej parafii Liwerski pisał nie bez dumy 
do biskupa: „Tę misję, zawdzięczając Najsłodszemu Sercu Je-
zusowemu, pod którego opiekę wraz z owczarnią swoją odda-
łem się, spełniłem. Wyznawcy sekty powrócili na łono Kościo-
ła św., a duchowny ich, Józef Buczek, straciwszy wszystkich 
adherentów, musiał powrócić do pracy na zagon swój, położo-
ny we wsi Chmielku”6. Obok tego sukcesu na terenie parafii 
Łukowa rozwinęło się silne katolickie życie organizacyjne. W 
dziedzinie gospodarczej została utworzona przez Liwerskiego 
Kasa Stefczyka i sklepy spółdzielcze.  
 W uznaniu zasług Rada Ministrów II RP przyznała ks. Liw-
reskiemu Srebrny Krzyż Zasługi. Miał też wykłady o Akcji Ka-
tolickiej dla kleru diecezji lubelskiej7. Wyjazd do Rzymu na 
kanonizację Andrzeja Boboli, w kwietniu 1937 r.,  w charakte-
rze kapelana biskupa sufragana Adolfa Jełowickiego, był z 
pewnością wyrazem uznania ze strony władzy diecezjalnej dla 
pracy duszpasterskiej ks. Ludwika Liwerskiego w Łukowej. 
Kiedy w czerwcu 1934 r. rozeszłą się w Łukowej pogłoska, że 
proboszcz odchodzi na inną placówke, wtedy 225 parafian 
podpisało długi i bardzo serdeczny memoriał do biskupa lubel-
skiego z prośbą o pozostawienie go na obecnym stanowisku. 
„Ks. proboszcz Liwerski zasłużył się naszej parafii przez swą 
energiczną i uczciwą, niestrudzoną pracę duszpasterską – pisa-
no. Doprowadził naszą świątynie do świetnego stanu czystości, 
zwalczył herezje hodurowców i walczy obecnie z badaczami 
biblijnymi oraz wychowuje naszą młodzież w kościółku, w 
szkole i na każdym miejscu na prawowitych synów wiary świę-
tej Rzymsko-Katolickiej. Jednym słowem nie mamy słów po-
chwały dla naszego czcigodnego pasterza ks. proboszcza Lu-
dwika Jednym słowem nie mamy słów pochwały dla naszego 
czcigodnego pasterza ks. proboszcza Ludwika zrobił dla dobra 
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na krasnobrodzkim cmentarzu parafialnym obok ks. Tomasza 
Garlickiego. 

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu G.K. 

 
______________________________ 

1AAL, Akta osobiste ks. Franciszka Gdulińskiego, Rep 60 II b, 
G 85.  
2Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie 
(odtąd ASL), Wykaz imienny kleryków, sygn. XIII/c-1. 
3Por.: Kronika Parafii Krasnobród 1945-1968, s. 1, Archiwum 
Parafii Krasnobród, bez sygn. 
 4Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nr 
5887/III ex 24, z 24.01.1925 r. -  AAL, Akta personalne ks. L. 

Liwerskiego, sygn. II b L 25.  
5Por.: List z 10.02.1929 r. Konstantego A. Konarzewskiego, 
komendanta Obwodu Związku Strzeleckiego w Hrubieszowie. 
„Ziemia Lubelska” z 4.03.1929, s. 2. 
6Pismo L. Liwerskiego zo biskupa lubelskiego z 4.06.1934 r.  
AAL, Akta personalne ks. L. Liwerskiego. Por. też:  M. Nie-
chaj, Z parafii Łukowa, WDL, 1939, nr 6-7, s. 247.  
7Na przykład 22 kwietnia 1936 r. w auli Seminarium Duchow-
nego w Lublinie. W. Goral, Zebranie duchowieństwa, WDL, 
1936, nr 4, s. 151.  
8AAL, Akta personalne ks. L. Liwerskiego. O pracy ks. Liwer-
skiego w Łukowej pisano z uznaniem również na łamach „Gło-
su Lubelskiego”. Wizytacja J. E. Ks. Biskupa Gorala w Łuko-

wej, „Głos Lubelski”, z 16.05.1939, s. 6. 
9Druk: E. Walewander, Kapłani Zamojszczyzny okresu okupa-

cji. Szkice do historii regionu i Kościoła, Lublin 1996, s. 164-
176. 
10Całość życiorysu, jeśli w tekście nie zaznaczono inaczej, 
oparta jest i w tym przypadku na dokumentach  z akt personal-
nych ks. L. Liwerskiego. AAL, sygn. II b L 25. 
 

 
 
wiary św., a także parafii i parafian, lecz jeszcze ma poważne 
brzemię pracy do zrobienia w naszej parafii, którą przy pomocy 
Boga i wszystkich świętych podoła i dojdzie do upragnionego 
celu, co mu Bóg dopomóż. Nie ma człowieka, który ma Boga 
w sercu, by się tą wiadomością o przeniesieniu się z Łukowej 
naszego pasterza ks. proboszcza Liwerskiego nie przejął do 
głębi serca”8. Ks. Liwerski pozostał zatem w Łukowej aż do 
swego aresztowania przez Niemców 19 czerwca 1940 r. 
 Gestapo zaaresztowało ks. Liwerskiego w ramach akcji 
więzienia osób wpływowych i działaczy społecznych. Był wię-
ziony najpierw w Rotundzie zamojskiej, a potem na Zamku 
Lubelskim, po czym 29 czerwca 1940 r. osadzony został w 
obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, a od 10 grudnia 1940 
r. w Dachau. Okoliczności aresztowania oraz pobyt w obozach 
opisał w niewielkim pamiętniku9. Po prawie pięciu latach wię-
zienia doczekał się wyzwolenia przez wojska amerykańskie w 
dniu 29 kwietnia 1945 r. o godz. 17,30, na dwie godziny przed 
przygotowywaną egzekucją wszystkich więźniów i spaleniem 
obozu. 
 Po powrocie do Polski został mianowany 12 września 1945 
r. tymczasowo wikariuszem parafii Kraśnik. Miesiąc później w 
piśmie z 12 października 1945 r. skierowanym do biskupa 
Fulmana napisał: „Opatrzność Boża pozwoliła mi przetrwać 
pięć lat w obozie koncentracyjnym i powrócić do diecezji. 
Chciałbym cudownie zachowane siły poświęcić nadal pracy 
duszpasterskiej w diecezji i przyczynić się do rozszerzenia czci 
Matki Najświętszej w cudownym Jej obrazie Krasnobrodzkim. 
W najcięższych chwilach życia obozowego, wśród głodu, cho-
rób i tortur, szukałem pomocy u Królowej Męczenników. Za 
łaski doznane pragnę odwdzięczyć się serdeczną i gorliwą pra-
cą kapłańską. Czułbym się bardzo szczęśliwym, gdybym mógł 
tę pracę swoją prowadzić tam, gdzie jest zapomniany przez 
wielu cudowny obraz Matki Najświętszej i wskrzesić wśród 
wiernych Zamojszczyzny kult dla cudami słynącej Matki Bo-
skiej Krasnobrodzkiej”. Zgodnie z własną prośbą 20 paździer-
nika 1945 r. został proboszczem w krasnobrodzkim sanktu-
arium maryjnym. 
 Jako proboszcz i kustosz sanktuarium zajął się ożywieniem 
kultu cudownego obrazu Matki Boskiej. Służyła temu m.in. 
broszurka Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Krasno-

brodzkiej jego autorstwa wydana nakładem autora w Zamościu 
w 1946 r. Odnowił kościół, klasztor podominikański, który słu-
ży do dziś jako plebania, oraz budynki gospodarcze. Na terenie 
parafii krasnobrodzkiej wybudował w latach 1948-1949 w 
Bondyrzu kościół pw. Opatrzności Bożej i przyczynił się do 
erygowania tam parafii 30 września 1975 r. 
 W 1948 r. na uroczystość 300-lecia cudownego obrazu 
Matki Boskiej Krasnobrodzkiej przybył do sanktuarium prymas 
Polski August Hlond. Z inicjatywy ks. Liwerskiego Kra-
snobród stał się gospodarzem Kongresu Kółek Różańcowych. 
Uwieńczeniem pracy duszpasterskiej ks. Liwerskiego w Kra-
snobrodzie była koronacja obrazu Matki Bożej, której 4 lipca 
1965 r. dokonał biskup lubelski Piotr Kałwa w obecności 
ośmiu biskupów, 400 kapłanów i około 80 tys. wiernych. 
 Zapał ks. Liwerskiego w pracy duszpasterskiej w Krasno-
brodzie docenił następca biskupa Fulmana, ówczesny biskup 
lubelski Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski, który 3 
maja 1948 r. mianował go kanonikiem rzeczywistym Kapituły 
Kolegiaty Zamojskiej. W nominacji biskup Wyszyński napisał 
„Pragniemy, aby ocalone siły Księdza nadal służyły dobru Ko-
ścioła przez pielęgnowanie kultu Matki Najświętszej przy kra-
snobrodzkiej świątyni, oddanej Jego pieczy”. Na wniosek bi-
skupa Piotra Kałwy papież Jan XXIII mianował 2 lutego 1963 
r. ks. Liwerskiego swoim tajnym szambelanem. 
 Obowiązki proboszczowskie w Krasnobrodzie ks. Liwerski 
pełnił do 1969 r., kiedy to na jego własną prośbę kustoszem 
sanktuarium i proboszczem został mianowany ks. Kazimierz 
Wójtowicz. Resztę swojego życia spędził w Krasnobrodzie. 
Zmarł 29 kwietnia 1970 r. w Nałęczowie10. Pochowany został 

 

Święto Patrona 
 ZSP w Krasnobrodzie 

 

 W dniu 24.09.2007 roku w Zespole Szkół Podstawowych w 
Krasnobrodzie odbyły się uroczystości z okazji XX rocznicy 
nadania szkole zaszczytnego imienia 25 Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich. 

 
 Program uroczystości przedstawiał się następująco: 
 8.15 – Zbiórka przed budynkiem Zespołu Szkół Podstawo-
wych 
 8.30 – Przemarsz do Sanktuarium Nawiedzenia NMP 
 9.00 – Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym 
10.00 – Przemarsz na cmentarz pod pomnik żołnierzy września 

•  Apel poległych 
•  Złożenie wieńców i wiązanek  

10.45 – Przemarsz do budynku szkoły 
11.00 – Dalsza część uroczystości na sali gimnastycznej:  

•  złożenie wiązanki pod tablicą pamiątkową 
•  ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły 

oraz pasowanie ich na uczniów 
•  część artystyczna w wykonaniu uczniów klas III 
•  wręczenie nagród w konkursie literackim i plastycz-

nym zwiazanym z patronem szkoły 
•  zwiedzanie Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji po-
święconej 25 Pułkowi Ułanów Wielkopolskich  

•  wpis do księgi pamiątkowej 
12.30 – obiad z udziałem zaproszonych gości. 
 Szczegółową relację z uroczystości zamieścimy w kolejnym 
wydaniu G.K. 

M. Czapla 
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Muzyczny prezent 
Wywiad z p. Alicją Gronau - kompozytorką „Suity Krasnobrodzkiej”  

 
 W dniu 19 sierpnia 2007r. w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie podczas Koncertu 

Inauguracyjnego I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Arte ad Astra” odbyło się 
prawykonanie „Suity Krasnobrodzkiej”- utworu skompowanego specjalnie na Festiwal przez 

Panią Alicję Gronau. Kompozytorka nie tylko uczestniczyła w koncercie, ale i kilka dni prze-

bywała w naszym miasteczku. Podczas jednej z rozmów poprosiłam Panią Alicję Gronau o 

udzielenie wywiadu dla „Gazety Krasnobrodzkiej”. Pani Alicja zgodziła się odpowiedzieć na 

kilka pytań. Wywiad poprzedzamy notką biograficzną kompozytorki. 

M. Czapla 

 Alicja Gronau, kompozytorka, teoretyk muzyki i peda-
gog. Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w 
Warszawie (Teoria muzyki, Kompozycja). W 2000 ukończyła 
Podyplomowe Studia Teorii Muzyki AMFC. W latach 
1974–86 członek Eksperymentalnego Warsztatu Rytmiki w 
Instytucie Pedagogiki Muzycznej AMFC i współpracownik 
Barbary Turskiej i Szabolca Esztényi. Od 1983 pedagog tej 
uczelni, a ponadto gościnny wykładowca Pomorskiej Aka-
demii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Iasi Universi-
ty of Arts (Rumunia) oraz International Theatre Instytut 
(Monachium, Niemcy). Od 1998 sekretarz Podyplomowych 
Studiów Teorii Muzyki AMFC, od 2000 także Podyplo-

mowych Studiów Kompozycji. Od 2001 kieruje Pracownią Muzyki Polskiej XX i XXI 
w. w Katedrze Kompozycji AMFC. Od 2002 jest członkiem Kapituły Nagrody Przemy-
słu fonograficznego „Fryderyk”. 
 Jej utwory wykonywane były w kraju i za granicą, m.in. na takich festiwalach, jak: 
Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom, Międzynarodowe Forum Młodych Kompozytorów, 
Gdańskie Spotkania Młodych Kompozytorów „Droga”, Warszawskie Dni Muzyki, Zamoj-
skie Dni Muzyki, „Warszawska Jesień” (koncerty towarzyszące), Bydgoski Festiwal Mu-
zyczny, Laboratorium Muzyki Współczesnej, „New Works In Opera and Music The-
ater” Monachium (Niemcy), 7th European Youth Music Festival Bern (Szwajcaria), 
Muzyczne Portrety Kompozytorów oraz na koncertach: Concerto Avenna prezentuje, 
koncerty Katedry Kompozycji AMFC, Sympozja Kompozytorskie AMFC, Divertimen-
to Chamber Youth Orchestra – Ottawa (Kanada), VIP – Premiera Opery na Zamku w 
Szczecinie. Posiada w dorobku fonograficznym cztery płyty CD.  
 Jest laureatką szeregu nagród kompozytorskich: 1987 – wyróżnienia na Konkursie 
Młodych Kompozytorów ZKP w Warszawie za Pentarchię na orkiestrę kameralną; 
1992 – IV nagrody (I nie przyznano) na Konkursie Kompozytorskim Gdańsk 1992 zor-
ganizowanym przez Schola Cantorum Gedanensis za Mironczarnie II na chór mieszany 
a cappella; 1992 – I nagrody na Konkursie Młodych Kompozytorów im. T. Bairda w 
Warszawie za Okna na 23 instrumenty smyczkowe; 2001 – I nagrody na Konkursie 
Kompozytorskim „Muzyka ogrodowa” zorganizowanym przez Ogród Botaniczny UJ w 
Krakowie za utwór Pobłyski na sopran i orkiestrę kameralną; 2001 – I nagrody na Mię-
dzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. I. Spassova w Płowdiw (Bułgaria) za 
Invocazione – sinfonia vocale na chór mieszany a cappella; 2001 – Nominacji płyty 
XXIth Century Polish Choral Music (Acte Prealable 0100) z utworem Błogosławiony z 
kantaty Afirmacje do Nagrody „Fryderyk 2001”; 2002 – I nagrody na Międzynarodo-
wym Konkursie Kompozytorskim z okazji 45-lecia Opery na Zamku w Szczecinie za 
operę kameralną I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella. W 2003 insceni-
zacja tej opery znalazła się w finale plebiscytu szczecińskiej prasy i telewizji – w kate-
gorii Przedstawienie Sezonu – i uzyskała nominację do Bursztynowego Pierścienia, a w 
2004 film z jej premiery został rekomendowany przez Polską Sekcję International The-
ater Institut do przeglądu filmów operowych podczas Eighth International Music The-
ater Workshop „New Works in Opera and Music Theater” w Monachium (Niemcy) i 
(jako jedyny) reprezentował tam Polskę. Została ponadto uhonorowana Medalem Filca 
(I nagroda) podczas XXIX Szkoły Matematyki Poglądowej Akademii Podlaskiej w Sie-
dlcach. 
 Jako teoretyk muzyki posiada w dorobku ponad 20 publikacji, 30 referatów i szereg 
komentarzy do pokazów lub warsztatów poświęconych zagadnieniom kreatywnego na-
uczania, analizie muzyczno-ruchowej, technice kompozytorskiej i muzyce współcze-
snej. Jest współautorką dwóch pozycji książkowych, w tym: Nowe pokolenie kompozy-

torów polskich – almanach, red. M. Stowpiec, A. Gronau, J. Kazem-Bek, Pomorze, 
Bydgoszcz 1988, oraz autorką książek Rytmika w Akademii Muzycznej im. F. Chopina 

w Warszawie, AMFC, Warszawa 2004 i Poemat – Requiem. Forma znacząca, Warsza-
wa 2007. Jako redaktor wydała ponad 10 publikacji, w tym Almanach kompozytorów 

Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, AMFC, Warszawa 2004. 

 
Mariola Czapla: Proszę powiedzieć w 

jaki sposób zostaje się kompozytorem. 

Czy to były Pani dziecięce marzenia, 

aby tworzyć muzykę, czy też może ten 

zamysł zrodził się później?  
Alicja Gronau: W mojej początkowej 
edukacji muzycznej wielką rolę odegrała 
rytmika – i ta w przedszkolu, i ta już w 
szkole muzycznej. Wyzwoliła we mnie 
wielką chęć tworzenia muzyki, bowiem 
kreatywność w postaci improwizacji 
muzycznej i muzyczno-ruchowej to je-
den z trzech członów Metody Emila Ja-
cques-Dalcroze’a, zwanej potocznie 
rytmiką. Jednak dopiero na pierwszych 
studiach – w specjalności: Teorii Muzy-
ki w Akademii Muzycznej im. F. Cho-
pina w Warszawie – moi pedagodzy 
uczący Propedeutyki kompozycji oraz 
Współczesnych technik kompozytor-
skich zasugerowali, bym podjęła rów-
nież drugie studia – kompozytorskie. I 
choć wcześniej pisałam drobne utwory 
instrumentalne, a także piosenki, to do-
piero te studia rozwinęły mój warsztat 
kompozytorski. Wkrótce potem wspo-
mógł je szereg międzynarodowych kur-
sów dla młodych kompozytorów, w któ-
rych uczestniczyłam, poznając wielu 
współczesnych kompozytorów z Europy 
i świata. 

 
M.Cz.: W jaki sposób powstają Pani 

kompozycje? Skąd biorą się pomysły na 

komponowane przez Panią utwory? Co 

stanowi inspirację do ich tworzenia?  
A.G.: Do pisania muzyki najbardziej in-
spiruje mnie… sama muzyka. Jej słu-
chanie, analiza, przeżywanie i smako-
wanie pobudza silnie moją wyobraźnię i 
chęć dodania komentarza muzycznego 
płynącego ode mnie. Chętnie obcuję z 
dziełami zarówno dawnych twórców 
(Monteverdi, Bach, Mozart, Schubert, 
Chopin), jak i klasyków współczesności 
(w tym Polaków: Lutosławskiego, Gó-
reckiego, Bacewiczówny), a także z 
przyjemnością słucham dobrego jazzu 
(od tradycyjnego u Ellingtona do dzi-
siejszego Możdżera, Śmietany, Nahor-
nego) czy muzyki popularnej w wysma-
kowanych piosenkach Grechuty, Skal-
dów, Turnaua czy Stinga. Pomysły do 
konkretnych utworów powstają w wyni-
ku złożenia tego, co nasunie wyobraź-
nia, i pracy nad rodzajem dzieła, jego 
obsadą wykonawczą, formą, typem eks-
presji itp. Niektóre z utworów powstają 
z myślą o konkretnym wykonawcy, inne 
pisane są na konkurs lub określony kon-
cert, jeszcze inne bez specjalnego ze-
wnętrznego impulsu. A wszystkie – z  
 

Ciąg dalszy na str. 12 
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Wdzięczni za owoce ziemi 
 i naszej pracy 

 
Chróśćikowski - Senator RP, Sławomir  
Zawiślak – Poseł RP, Bogumiła Hilde-
brand - Wicestarosta Zamojski, Kazi-
mierz Mielnicki – Przewodniczący Rady 
Powiatu Zamojskiego, Stanisław Scho-
dziński - Wicestarosta Powiatu Biłgoraj-
skiego, Janusz Oś - Burmistrz Krasno-
brodu, Piotr Michalski - Z-ca Burmistrza 
Krasnobrodu, Krzysztof Gałaszkiewicz – 
Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Sitnie. 
W Diecezjalnym Święcie Plonów 
uczestniczyli także liczni duchowni: 
Kanclerz Kurii Diecezjalnej Adam Fi-
rosz, Diecezjalny Duszpasterz Rolników 
i jednocześnie Proboszcz Parafii Trzesz-
czany ks. Grzegorz Świtalski oraz księża 
dziekani, proboszczowie i wikariusze z 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 
 Uroczystościom dożynkowym towa-
rzyszyła wystawa rolnicza przygotowana 
przez LODR w Sitnie. Był też czas na 
przyśpiewki ludowe i występy śpiewa-
ków. Niektóre wieńce pozostały w Kra-
snobrodzie. Przy sanktuarium istnieje od 
wielu lat muzeum wieńców a pielgrzymi 
i turyści chętnie je oglądają. 
 Wdzięczni Bogu za tegoroczne plo-
ny, pokrzepieni Słowem Bożym i Cia-
łem Pana od Pani Krasnobrodzkiej po-
wróciliśmy do swoich domów.  

 J.R. 

Fotoreportaż – str. 11 

 

 

Mieczysław 
Sieklucki 

Zasłużony  
dla Krasnobrodu 

 
 Redakcja „Gazety Krasnobrodzkiej” 
i Komitet Organizacyjny powołany w 
dniu 17 czerwca 2007r. dla upamiętnie-
nia pracy społecznej wieloletniego na-
czelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Krasnobrodzie, farmaceuty i oddanego 
krasnobrodzkiej społeczności społeczni-
ka Pana magistra Mieczysława Siekluc-
kiego zwraca się z prośbą o udostępnie-
nie pamiątek, wspomnień i innych mate-
riałów związanych z osobą mgr Mieczy-
sława Siekluckiego. 
Materiały te, poprzez publikację w „Ga-
zecie Krasnobrodzkiej” pomogą nam 
przybliżyć postać zasłużonego dla Kra-
snobrodu Pana Mieczysława Siekluckie-
go młodym pokoleniom. Zapewniamy 
zwrot udostępnionych materiałów. 
 Komitet Organizacyjny zajmuje się 
też zgromadzeniem środków finanso-
wych niezbędnych do realizacji zadania 
jakim jest upamiętnienie Zasłużonego 
Mieszkańca Krasnobrodu. W tym celu 
założone zostało konto bankowe, na któ-
re można wpłacać pieniądze. Dla tych, 
którzy chcieliby wesprzeć finansowo 
działania Komitetu podajemy nr konta: 

KREDYT BANK S.A. O/Zamość  
74 1500 1807 1218 0004 0765 0000. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą 
prośbę i już dokonali wpłat. 
 O dalszych działaniach Komitetu 
Organizacyjnego będziemy informowali 
w kolejnych wydaniach „Gazety Kra-
snobrodzkiej”. Wszystkich chętnych za-
praszamy do współpracy przy realizacji 
tego zadania. 

M. Czapla 

 

 Tegoroczne żniwa, wbrew wcze-
śniejszym obawom, dały naszym rolni-
kom wiele powodów do zadowolenia. 
Jest więc za co Bogu dziękować. Odpo-
wiadając na zaproszenie Pasterza Diece-
zji rolnicy licznie stawili się w Sanktu-
arium Maryjnym w Krasnobrodzie w 
niedzielę 9 września. Zbiórka organiza-
cyjna miała miejsce przy Kaplicy na 
Wodzie już o 10.00. Przy akompania-
mencie Orkiestry Krasnobrodzkiej dele-
gacje z poszczególnych parafii przyszły 
na plac przy kościele. Oczekiwanie na 
uroczystą sumę wypełnił koncert zespołu 
„Wójtowianie” z Krasnobrodu. Warunki 
nie były najlepsze. Jak kilka dni po-
przednich, tak i w tą niedzielę popady-
wał deszcz, czasem dość obfity. Ale czy 
deszcz może przestraszyć rolnika?!  
 W samo południe wybrzmiał Hejnał 
Maryjny i rozpoczęły się uroczystości 
dożynkowe. Zebranych powitał kustosz 
sanktuarium ks. prałat Roman Marszalec 
i złożył od nas wszystkich gorące życze-
nia ks. biskupowi Wacławowi Depo z 
okazji mijającej właśnie 9 września 
pierwszej rocznicy konsekracji biskupiej 
naszego Biskupa Diecezjalnego. Chór 
parafialny odśpiewał pieśń „Plon nie-
siemy, plon”, a następnie starostowie 
dożynek Dariusz Zaśko i Małgorzata 
Berdzik – oboje z parafii w Józefowie, 
przekazali chleb z tegorocznych zbiorów 
Gospodarzowi Dożynek ks. biskupowi 
Wacławowi Depo. 
Mszy św. przewodniczył Pasterz Diece-
zji i on wygłosił Słowo Boże. Nawiązu-
jąc do przeżywanego roku rodziny, 
ksiądz Biskup w homilii podkreślił z 
mocą, że odnowę społeczną i religijną 
trzeba zacząć od rodziny. Wychowanie 
oparte na Bogu, na trwałych wartościach 
jest kluczem do radości i udanej przy-
szłości.  
 Po wyznaniu wiary miało miejsce 
poświęcenie. Celebrans przeszedł w 
szpalerze wieńców dożynkowych. Każda 
delegacja, a było ich 55, otrzymała pa-
miątkowy dyplom przygotowany przez 
duszpasterstwo rolników naszej diecezji. 
W procesji z darami wiele delegacji 
przyniosło przed tron Pani Roztocza 
chleb z tegorocznego ziarna, owoce i 
warzywa a nawet miód z tegorocznych 
zbiorów.  
 Na zakończenie, po słowach podzię-
kowania duszpasterza rolników 
ks.Grzegorza Świtalskiego, miała miej-
sce procesja eucharystyczna wraz wień-
cami dożynkowymi. Odbywała się ona 
już w strugach mocnego deszczu.  
 W uroczystościach dożynkowych 
uczestniczyli zaproszeni goście: Jerzy 

 

Dożynki 
Diecezjalne 

 
Spójrz Matko Boża słynąca cudami 
Przyszli Rolnicy do Ciebie z wieńcami 
Spracowane ręce pot czoło zrasza 
Za urodzaj dziękują o dalsze łaski  

proszą. 
Z Twoją pomocą ziemię uprawiają 
Sadzą, sieją, plony zbierają 
Dla ludzi i zwierząt pokarm zapewniają. 
Przyszli do ciebie choć daleka droga 
Plony zebrali z pomocą Boga. 
A teraz proszą o pomoc w zasiewach 
By mogli plony w przyszłym roku  

zbierać. 
Otrzyj im Matko krople potu z czoła 
I dopomóż w ich pracy mozołach. 
Daj zawsze urodzaj, by pełno zboża było  

w stodołach. 
Rolnicy z ziemią tak się zbratali 
Byśmy byli syci i głodu nie znali. 
 

Teresa Tytoń 

 

Zaproszenie 
 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Samorząd Uczniowski oraz Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielkim 

zapraszają na 

XV Biegi Przełajowe 
o Puchar Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielkim 

które odbędą się 
w dniu 5 października 2007r. 

o godz. 10.00 
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Muzyczny prezent 
 

 

 

potem może kurpiowską, mazowiecką, 
kujawską, a lubelska ciągle czeka na od-
krycie i propagowanie! Mieszkańcy tej 
części Polski mogą wręcz powiedzieć: 
Poznajcie nasz region i naszą muzykę, i 
zagośćcie w naszych stronach! I przyro-
da, i pejzaż, i zabytki, i muzyka lubelska 
czekają na was! A potrafią zachwycić! 
Przekonajcie się sami! Mnie muzyka z 
lubelskiego zauroczyła… 
 
M.Cz.: Podczas krótkiego pobytu w na-

szym mieście miała Pani okazję skon-

frontować informacje dotyczące Kra-

snobrodu, którymi Pani wcześniej dys-

ponowała, z rzeczywistością. Proszę po-

wiedzieć, jak wyszła ta konfrontacja?  
A.G.: Rzeczywistość jest ciekawsza! W 
ciągu niecałych 4 dni udało mi się 
uczestniczyć w Mszy św. i odpuście z 
okazji święta św. Rocha, w festynie ze 
świetną muzyką ludową śpiewaną i gra-
ną przez krasnobrodzki Zespół Folklory-
styczny „Wójtowianie” i Kapelę „Kra-
snobrodzkie Echo” oraz Zespół Śpiewa-
czy „Zagórzanki” z Łuszczacza, z pięk-
nymi wyrobami wikliniarskimi, kompo-
zycjami z kwiatów, malowanym szkłem 
ozdobnym, a i warsztatem garncarskim 
(mogłam się własnoręcznie przekonać, 
jak niełatwo uformować wazon!), i pie-
rogami, i smalcem domowym; odbyłam 
też kilka spacerów po okolicy, a wszyst-
ko to w zgodzie z próbami do koncertu, 
podczas których obejrzałam wnętrze 
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny, a obok fantastyczną pta-
szarnię! Uroda Krasnobrodu warta jest 
niestrudzonego propagowania! Wydaw-
nictwa przygotowane przez tutejsze wła-
dze, które miałam przyjemność otrzy-
mać, to znakomity krok w tym kierunku! 
 
M.Cz.: Na zakończenie naszej rozmowy 

w imieniu Krasnobrodzian serdecznie 

dziękuję za „Suitę Krasnobrodzką”. 

Dziękuję za rozmowę i zapraszam do 

ponownego odwiedzenia naszego mia-

steczka. 

A.G.: Dziękuję bardzo! A z zaproszenia 
chętnie skorzystam! 
 

Ciąg dalszy ze str. 8 

potrzeby serca i silnego pragnienia wy-
powiedzenia się poprzez niewerbalny ję-
zyk, jakim jest muzyka. Siła przekazu 
ujętego w dźwięki czyni z muzyki sztukę 
o największym zasięgu oddziaływania! 
Czyż nie wzrusza nas dziś muzyczna 
wypowiedź kompozytora sprzed wieków 
i z innego kraju? Czyż nie odczytujemy 
piękna w dziełach innych kultur? Tak, 
muzyka to język głębokiego porozumie-
nia ponad narodami, wiekami, kulturami 
i wyznaniami. 
 
M.Cz.: Ile czasu upływa od momentu 

pojawienia się pomysłu, do jego realiza-

cji w formie zapisu nutowego? 
A.G.: Pierwszy pomysł, istniejący tylko 
w wyobraźni, przybiera różną postać, ale 
zawsze – najogólniej mówiąc – brzmie-
niową. Trzeba ją jednak skonkretyzo-
wać! I czasem mam możliwość, by od 
razu usiąść i pomysł przetłumaczyć na 
zapis nutowy (Tak! To niekiedy trudna 
praca translatorska!), a czasem okres in-
kubacji, pracy wewnątrz wyobraźni, 
trwa dłużej, bywało, że nawet dwa lata. 
Ma to szczególnie miejsce przy wielkich 
formach instrumentalnych, wokalnych 
czy mieszanych. Jednak wielkość obsady 
czy trwania dzieła nie zawsze wiąże się z 
długim procesem twórczym. Swoją 
pierwszą operę, wystawioną w 2003 ro-
ku w Szczecinie, napisałam w dwa i pół 
miesiąca, współpracując w tym samym 
czasie z autorką powstającego jednocze-
śnie libretta! To bardzo szybko! 
 
M.Cz.: Jakie uczucia towarzyszą kom-

pozytorowi, kiedy słyszy swój utwór 

podczas prawykonania?  
A.G.: Och, emocje towarzyszące prawy-
konaniu są ogromne! Nawet wtedy, gdy 
uczestniczę w przygotowaniu utworu i 
słucham go już podczas prób. Jednak 
dopiero żywe wykonanie koncertowe 
jest prawdziwym sprawdzianem dzieła. 
Podczas prawykonania puls rośnie jak 
szalony, serce wyskakuje z piersi, ręce 
drżą, a w ustach panuje susza… Myśli 
skaczą od uniesienia do poczucia całko-
witej porażki… To wręcz traumatyczne i 
ekstatyczne jednocześnie przeżycie! 
Niektórzy kompozytorzy w ogóle nie 
chcą być świadkiem prawykonań! Emo-
cje są tak wielkie, że czasem nie wiem, 
jak utwór brzmi, mimo że go wysłucha-
łam… Dopiero przesłuchanie nagrania 
przynosi względną obiektywizację oce-
ny. Tak więc usłyszenie od widzów ich 
oceny, reakcji, każdego, choć najmniej-
szego słowa, tak wiele znaczy dla twór-
cy. 
 
M.Cz.: Od niedawna w Pani dorobku 

kompozytorskim jest Suita 

Krasnobrodzka, proszę powiedzieć, jak 

doszło do napisania tego utworu? 

A.G.: Suita Krasnobrodzka – koncert 

poczwórny na flet, organy, skrzypce i 

wiolonczelę powstała na zamówienie dy-
rektora I Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej „Per Arte ad Astra” – Elż-
biety Ostrowskiej. Pragnęła ona, by 
otwarciu imprezy towarzyszył koncert 
muzyki polskiej: organowej i orkiestro-
wej. Zaproponowała mi napisanie utwo-
ru, który stałby się bliski środowisku 
Krasnobrodzian – ludzi chętnie uprawia-
jących muzykę i słuchających ją, i tę 
klasyczną, i ludową. Pokazała mi ona 
folder Krasnobrodu, z jego krajobrazem, 
ciekawostkami, a przede wszystkim 
piękną barokową świątynią – miejscem 
koncertu! Pomyślałam więc, że dobrym 
punktem wyjścia do mojej kompozycji 
będzie ludowa muzyka lubelska. Sięgnę-
łam do zbiorów folklorystycznych i … 
zostałam oczarowana urokiem pięknych 
melodii tego regionu! Zachwyciło mnie 
ich melodyczne bogactwo, głębia liry-
zmu, żywość rytmiczna, prostota i wiel-
ka wymowa krótkiej, zwartej formy. 
Wybrałam kilka pieśni i … rozpoczęłam 
pracę! 
 
M.Cz.: Ile czasu zajęło Pani skompo-

nowanie tego, tak szczególnego dla nas 

Krasnobrodzian utworu? 
Suita powstała dość szybko – w ciągu 
około tygodnia, a przecież mogłam pisać 
tylko po dwie – trzy godziny i to nie co-
dziennie, na tyle pozwalały mi moje pe-
dagogiczne, a i inne, obowiązki. Nato-
miast samo pisanie sprawiało mi niekła-
maną przyjemność! Obcowanie z auten-
tycznym pięknem ludowej muzyki wy-
zwalało wiele radości i satysfakcji! 
 
M.Cz.: Chyba niezbyt często kompozy-

torzy używają w tytułach swoich utwo-

rów nazw (geograficznych), administra-

cyjnych, dlaczego zdecydowała się Pani 

na taki tytuł suity? 
A.G.: To prawda. I w moich utworach 
taki zabieg po prostu nie istnieje. Jednak 
w przypadku Suity poprzez dodanie 
określenia Krasnobrodzka pragnęłam 
wyrazić swoją nadzieję, że środowisko 
tak prężnego ośrodka kulturalnego 
przyjmie ode mnie ten muzyczny prezent 
z życzliwością. I nie zawiodłam się! 
Wdzięczna jestem wszystkim słucha-
czom, dziękuję za ich życzliwość! 
 
M.Cz.: Inspiracją do napisania „Suity 

Krasnobrodzkiej” był folklor Lubelsz-

czyzny, skąd zainteresowanie tradycją 

naszego regionu?  
A.G.: To ciekawe, że muzyka innych re-
gionów Polski bywa dość często eksplo-
atowana, na czele z muzyką góralską,  

 

Podziękowanie 
 

W ramach współpracy z Fundacją ABC 
XXI Cała Polska czyta dzieciom   
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Majdanie Wiel-
kim pozyskała od koordynatora akcji 
Pana Andrzeja Szumowskiego dyrektora 
Młodzieżowego Domu Kultury w Zamo-
ściu książki do biblioteki szkolnej na 
kwotę 500 zł. 

Serdecznie dziękują 

Dyrektor Szkoły 

Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców i Uczniowie 
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Wieści z Gminy 
Ciąg dalszy ze str. 2. 

 

Próg zwalniający na ulicy Lelewela 
W październiku br. zostanie zamontowany zakupiony przez 
Urząd Miejski w Krasnobrodzie próg zwalniający na ul. Le-
lewela przy Zespole Szkół. Opóźnienie zamontowania progu 
wynikło z konieczności uzyskania ponownych zgód na jego 
montaż od zarządcy drogi powiatowej oraz Komendy Miej-
skiej Policji w Zamościu. Próg został zamówiony w wy-
twórni progów zwalniających w Warszawie, natomiast ozna-
kowanie pionowe progu w firmie WIMED w Tuchowie k/ 
Tarnowa. Prace montażowe progu przeprowadzi Spółdziel-
nia Produkcji Rolnej z Majdanu Wielkiego. 
 

Modernizacja chodnika przy ulicy 3 Maja 
W październiku br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kra-
snobrodzie wykona dla Gminy Krasnobród prace moderni-
zacyjne zniszczonego w trakcie realizacji robót sanitarnych 
ulicy 3-go Maja chodnika dla pieszych. Zakres zleconych 
ZGK robot budowlanych zakłada wyremontowanie chodnika 
na odcinku od zatoki autobusowej przy UM w Krasnobro-
dzie do końca zabudowań w kierunku osiedla Podklasztor 
(strona północna). Długość zaplanowanego do modernizacji 
w roku 2007 chodnika wynosi 260m. Roboty przeprowadzo-
ne zostaną z wykorzystaniem kostki brukowej przekazanej 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu – 300 m2 oraz 
kostki brukowej kolorowej i obrzeży chodnikowych zaku-
pionych na ten cel przez Gminę Krasnobród w firmie 
GRYSBET z Woli Dużej k/ Biłgoraja. Robociznę związaną z 
modernizacją chodnika Gmina Krasnobród zobowiązuje się 
sfinansować z własnego budżetu w ramach podpisanego z 
Zarządem Powiatu Zamojskiego porozumienia.  
 

Plany Odnowy Miejscowości 
W latach 2007-2015 gmina Krasnobród ma szansę uzyskać 
znaczące środki pochodzące z funduszy strukturalnych na 
sfinansowanie zadań rozwojowych i inwestycyjnych. Pod-
czas ubiegania się o środki Unii Europejskiej przeznaczone 
na rozwój miejscowości preferowane będą projekty wynika-
jące z dokumentu opracowanego przez mieszkańców. Wa-
runkiem efektywnego pozyskania i wydatkowania środków 
Unii Europejskiej jest opracowanie z udziałem lokalnej spo-
łeczności Planu Odnowy Miejscowości. Posiadanie aktualnej 
strategii rozwoju wraz z wynikającym z niej Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym będzie dla jednostek samorządu tery-
torialnego warunkiem formalnym ubiegania się o środki z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2007-2013.  
W związku z tym Burmistrz Krasnobrodu organizuje cykl 
spotkań z mieszkańcami w celu opracowania Planów Odno-
wy Miejscowości. Najbliższe spotkania odbędą się: 3 paź-
dziernika 2007 o godz. 17.00 w Starej Hucie (Remiza OSP), 
o godz. 19.00 w Wólce Husińskiej (remiza OSP). Natomiast 
na 5 października zaplanowano spotkania w Dominikanówce 
o godz. 17.00 (remiza OSP) i w Majdanie Wielkim o godz. 
19.00 (Szkoła Podstawowa). 
 

Wycieczka w nagrodę 
W dniach 29-30 września 2007r. strażacy z jednostek OSP w 
Krasnobrodzie, Majdanie Wielkim i Wólce Husińskiej wyja-
dą na wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w 
Mysłowicach. W programie wycieczki zaplanowano także 
uczestnictwo we Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Łagiewnikach oraz zwiedzanie Wadowic i Krakowa. 
Wyjazd, który zorganizował Burmistrz Krasnobrodu jest na-
grodą dla strażaków za zajęcie przez w/w drużyny 3 pierw-
szych miejsc w Powiatowych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych, które odbyły się w 1 lipca 2007r. w Sitańcu. 

 

Informacje zebrała: M. Czapla 

 

 

Ilustratorzy 
w Krasnobrodzie 

 

 W dniach 13-26 września br. odbywały się w Krasnobrodzie drugie już 
warsztaty, tym razem organizowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury, w 
których uczestniczyli znani polscy ilustratorzy książek dla dzieci i mło-
dzieży. Początki jedynych w Polsce spotkań twórców tej dziedziny sztuki 
sięgają lat osiemdziesiątych, kiedy to w roku 1984 ówczesne Biuro Wy-
staw Artystycznych w Zamościu, kierowane przez Marię Grażynę Szpyrę 
zorganizowało pierwszy Ogólnopolski Plener Ilustratorów. 
 W ciągu ponad 20 lat przyjeżdżali do Krasnobrodu najwybitniejsi pol-
scy ilustratorzy, laureaci liczących się w świecie nagród i wyróżnień oraz 
młodzi adepci tej sztuki, dla których możliwość spotkania z mistrzami by-
ła nie lada wyróżnieniem. 
 Po kilku latach przerwy ilustratorzy powrócili do Krasnobrodu na spo-
tkania w nieco innej formule - warsztatów. Uczestniczyli w nich twórcy tej 
miary, co profesor Janusz Stanny – nagroda „Premio Grafico” na Mię-
dzynarodowych Targach Książki Dziecięcej w Bolonii, Zloty Medal na 
Międzynarodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej IBA w Lipsku, „Złota 
Plakieta” na Międzynarodowym Biennale Ilustracji w Bratysławie, „Pre-
mio Europeo dell Album” w Padwie, dwukrotny laureat Nagrody Prezesa 
Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży i wielu innych (sze-
rzej o Profesorze i wystawie Jego prac towarzyszącej warsztatom napi-
szemy w następnym numerze G.K.). Zdzisław Witwicki – nestor polskich 
ilustratorów, autor ilustracji do wielu znanych i lubianych książek dla 
dzieci, takich jak „Wróbelek Elemelek”, „Apolejka i jej osiołek”, „Z przy-
gód Krasnala Hałabały” czy „Pajacyk Faramuszka”. Za swoją twórczość 
otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej 
IBA w Lipsku, wyróżnienie na wystawie „Najpiękniejsza Książka Świata” 
we Frankfurcie, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci 
i młodzieży, a ostatnio Medal Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twór-
czości, Elżbieta Gaudasińska – „Złote Jabłko” na Międzynarodowym 
Biennale Ilustracji w Bratysławie, wyróżnienie na Biennale Ilustracji Eu-
ropejskiej w Japonii, czy „Złote Koziołki” na Biennale Sztuki dla Dzieci w 
Poznaniu, Krystyna Michałowska, Bogdan Orliński, Tomasz Borow-
ski, Halina Zakrzewska-Zaleska - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za 
twórczość dla dzieci i młodzieży, Anna Sędziwy – I Nagroda w Konkursie 
„Pro Bolonia”, Jolanta Marcolla – wyróżnienie w tym samym konkursie, 
Wanda Orlińska – wyróżnienie w Konkursie Sztuka Ksiązki Dziecięcej, 
Mikołaj Kamler – Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 
w Konkursie Współczesna Sztuka Książki, Halina i Bartłomiej Kuźniccy 
– nagrody i wyróżnienia w konkursach na rysunek satyryczny, prasowy i 
plakat, Artur Gołębiowski nominowany do Nagrody im. Stanisława Wy-
spiańskiego oraz inni. 
 Większość z nich znamy z pisemek dla dzieci, takich jak „Miś”, w któ-
rym przez 20 lat redaktorem artystyczno-graficznym była Hanna Grodz-
ka-Nowak, laureatka Medalu „Gloria Artis”, czy „Świerszczyk, gdzie kie-
rownikiem artystycznym przez wiele lat była wspomniana już Halina Za-
krzewska-Zaleska. 
 W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele różnych prądów i kierun-
ków zarówno ci, dla których ilustracja jest główną formą wypowiedzi ar-
tystycznej, jak i inni, którzy ilustracją zajmują się okazjonalnie, np. Mie-
czysław Wasilewski – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
znany plakacista, autor znaków graficznych, laureat Złotego i Srebrnego 
Medalu na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie i Srebrnego 
na Międzynarodowym Triennale Plakatu Teatralnego w Sofii. 
 Kuratorem warsztatów była Maria Grażyna Szpyra, inicjatorka i or-
ganizatorka plenerów ilustratorów, mająca ogromne doświadczanie w re-
alizacji tego typu przedsięwzięć - przez ponad 20 lat zajmowała się upo-
wszechnianiem polskiej ilustracji, organizując wystawy w kraju i za grani-
cą m.in. w Londynie, Berlinie, Paryżu, Wiedniu, Bratysławie, Sztokhol-
mie, czy tak egzotycznych krajach jak Egipt, Wietnam, Chiny, Kuba. Za 
zasługi dla kultury polskiej w 2006 roku otrzymała Nagrodę Specjalną 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 Tegoroczne warsztaty przeszły już do historii. Wszystko na to wskazu-
je, że były udane. Najważniejsze, że artyści chcą do nas dalej przyjeżdżać i 
wspólnie z organizatorami myślą już o kolejnych przedsięwzięciach.  

M. Czapla 
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Minister Pana Jezusa 
 
 Tradycyjnie już, w trzecią sobotę 
września, tj. 15 września w Sanktuarium 
Maryjnym w Krasnobrodzie na swej 
pielgrzymce zgromadziła się Liturgiczna 
Służba Ołtarza naszej diecezji. Początek 
tego dnia był nie łatwy. Padał deszcz i 
było dość zimno. Ale z biegiem dnia po-
kazało się słońce i zrobiło się cieplej.  
 Od godziny 10.00 ministranci, lekto-
rzy i dziewczęta ze scholi gromadzili się 
przy tronie Pani Roztocza. Była okazja 
do spowiedzi a potem wspólna modlitwa 
różańcowa. Mszy św. o godz. 11.00 
przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyń-
ski. 

 

Przy ołtarzu stanęło 20 kapłanów, a wie-
lu innych posługiwało jeszcze w konfe-
sjonałach. W sumie zebrało się 96 dele-
gacji z całej diecezji, co dało 1494 piel-
grzymów. Wszystkich powitał kustosz 
sanktuarium ks. prałat Roman Marsza-
lec. Ksiądz Biskup podziękował kapła-
nom za przywiezienie swych podopiecz-
nych do Krasnobrodu. Zaznaczył, że 
członkowie liturgicznej służby są nieja-
ko ministrami Jezusa.  

 
Ta wspólnota posługujących przy ołtarzu 
jest niejako małym seminarium i źró-
dłem wielu powołań kapłańskich i za-
konnych. Ale też ministrant ma  
 

 
zobowiązania do skupionej i modlitew-
nej posługi przy ołtarzu Pana. Powinien 
też dawać dobry przykład życia wśród 
kolegów i koleżanek. 
 Na zakończenie spotkania duszpa-
sterz ministrantów ks. Grzegorz Chabros 
wyraził wdzięczność ks. Biskupowi za 
obecność i modlitwę, a wszystkim ze-
branym za trud pielgrzymowania. Ks. bp 
Mariusz udzielił wszystkim błogosła-
wieństwa po łacinie sięgając do pięknej 
tradycji Kościoła.  

 
 Po skończonej Eucharystii poszcze-
gólne grupy pod opiekę swych duszpa-
sterzy udały się jeszcze do kaplicy na 
Wodzie bądź do Kaplicy św. Rocha. Po-
goda już nie popsuła humorów. Jeszcze 
tej jesieni rozpoczną się rozgrywki mini-
stranckie w halową piłkę nożną. Będzie 
to kolejna okazja do spotkania. A u stóp 
Pani Krasnobrodzkiej spotkamy się 
pewnie za rok.  

x. Jacek Rak 
 

 

Nowa Parafia 
 w Krasnobrodzie 

 
 Na podstawie Dekretu Biskupa Zamojsko-
Lubaczowskiego Wacława Depo z dnia 26 sierpnia 2007r. 
erygowano w Krasnobrodzie Parafię p.w. Zesłania Ducha 
Świętego. 
 Nową wspólnotę parafialną tworzą wierni miasta Kra-
snobród: osiedle Podzamek od ul. Zamojskiej oraz wioski: 
Grabnik, Hutki-Namule, Jacnia, Bródki, Adamów, Kolonia 
Bondyrz, Potoczek, Kolonia Potoczek i Zagóra. Wierni 
tworzący Parafię Zesłania Ducha Świętego zostali włączeni 
z Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kra-
snobrodzie.  
 Nowo utworzona parafia ma swoją siedzibę przy Ko-
ściele Zesłania Ducha Świętego i należy do dekanatu Krasnobród. W skład parafii wchodzą także kościoły filialne w Jacni i Po-
toczku.  
 Proboszczem nowej parafii w Krasnobrodzie został mianowany ks. mgr Roman Sawic, dotychczas pełniący funkcję wikariusza 
Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Zamościu. 
 Uroczyste przejęcie parafii przez proboszcza ks. mgr Romana Sawica odbyło się w dniu 16 września 2007r. Relację z tej uro-
czystości zamieścimy w październikowym wydaniu G.K. 
 

M. Czapla 
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POŻEGNANIE WAKACJI 
Szczegółową relację z biegu publikuje-
my na str. 17. 
 W drugim dniu „Pożegnania waka-
cji”, tj. w sobotę 1 września br. na plaży 
nad krasnobrodzkim zalewem odbył się 
IX TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ O 
PUCHAR BURMISTRZA KRASNO-
BRODU. Do tegorocznego turnieju 
zgłosiło się 19 dwuosobowych drużyn. 
Była to największa liczba uczestników w 
dziewięcioletniej historii turnieju. Dru-
żyny przyjechały do nas z takich miej-
scowości jak: Tomaszów Lubelski, Za-
mość, Biłgoraj, Lublin, Stalowa Wola, 
Janów Lubelski, Horyniec, Lubaczów i 
Radom. Niestety w tegorocznym turnieju 
zabrakło drużyny z Krasnobrodu. 
 Obsługę sędziowską turnieju zapew-
nili panowie Adam Caban i Józef Sałach 
z Zamościa, którzy od samego początku 
współpracują z organizatorami krasno-
brodzkiego turnieju,. 
 Ze względu na dużą liczbę drużyn i 
konieczność rozegrania wielu meczów 
sędziowie mieli dużo pracy, a turniej 
trwał około 7 godzin. Ponadto pewnym 
utrudnieniem zarówno dla zawodników, 
sędziów jak i kibiców były przelotne 
opady deszczu. Nie przeszkodziło to 
jednak w doprowadzeniu turniej do koń-
ca i wyłonienia zdobywców Pucharu 
Burmistrza.  
Zwycięzcami Turnieju zostali: 
I Miejsce: Paweł Podkościelny i Sła-
womir Zgnilec (Zamość)  
II Miejsce: Kamil Spryszak i Ernest 
Mróz (Biłgoraj) 
III Miejsce: Tomasz Krzepiłko i Ed-
mund Mróz (Biłgoraj). 
Puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe zwycięzcom turnieju wręczył 
Burmistrz Krasnobrodu Janusz Oś. 
 W trakcie trwania turnieju piłki pla-
żowej, w godzinach od 14.30–16.00 w 
centrum Krasnobrodu miało miejsce inne 
sportowe wydarzenie - pożegnalne spo-
tkanie z organizatorami i uczestnikami 
XXI Czteroetapowego Biegu Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. W krót-
kim przemówieniu dyrektor OSiR w 
 

Zamościu i jednocześnie Dyrektor Biegu 
Tadeusz Lizut podziękował władzom 
samorządowym Krasnobrodu i miesz-
kańcom za gościnne przyjęcie. Nato-
miast z-ca burmistrza Krasnobrodu Zbi-
gniew Michalski podziękował zawodni-
kom i organizatorom za ich trud, który 
włożyli w przygotowania i uczestnictwo 
w biegu i uczczenie w ten sposób pamię-
ci Dzieci Zamojszczyzny. Zaprosił 
wszystkich do odwiedzenia Krasnobrodu 
w następnym roku. 
 W dalszej części tego pożegnalnego 
spotkania uczestnicy i organizatorzy bie-
gu oraz gospodarze Krasnobrodu, w upo-
rządkowanym szyku, z Krasnobrodzką 
Orkiestrą Dętą na czele udali się pod 
pomnik, gdzie złożono wiązanki dla 
uczczenia 68 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Potem zawodnicy udali się na 
Podklasztor, gdzie wyznaczono linię 
startu  do III etapu biegu prowadzącego 
do Zamościa. Zawodników żegnano 
brawami. 
 Po emocjach sportowych przyszedł 
czas na program artystyczny, który roz-
począł się o godz. 17.00. Na scenie ple-
nerowej nad krasnobrodzkim zalewem 
występowali nasi goście z Horodła: Ze-
spół Wokalny „AMA” i Kapela Podwór-
kowo-Ludowa „HORODLACY”. Od 
godziny 19.00 rozpoczęła się zabawa 
plenerowa z zespołem „SAVOY”, która 
trwała do północy. 
 Natomiast w niedzielę 2 września br. 
odbyły się Zawody Wędkarskie o Pu-
char Prezesa Krasnobrodzkiego To-
warzystwa Wędkarskiego. Zwycięzcą 
zawodów i zdobywcą Pucharu został 
Tomasz Cybulski. II miejsce zajął Tade-
usz Nowakowski, a III Kazimierz Cisek. 
 Wakacje za nami, „Pożegnanie wa-
kacji” również. Gratulujemy zwycięz-
com zdobytych miejsc, pucharów i na-
gród. Wszystkim, którzy wnieśli swój 
wkład w organizację imprezy serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy do współpracy 
w przyszłym roku. 

M. Czapla 

Fotoreportaż - str. 20 

 Nieco później niż zwykle, bo do-
piero w weekend na przełomie sierpnia 
i września w Krasnobrodzie odbyło się 
„Pożegnanie Wakacji”. Ostatnia impre-
za plenerowa wakacji organizowana 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury 
rozpoczęła się sportowo w piętek 31 
sierpnia 2007r. o godz. 10.00 na kra-
snobrodzkim stadionie. Tam bowiem 
odbyły się IX ZAWODY ROWERO-
WE. Podobnie jak w latach ubiegłych 
zadaniem uczestników zawodów było 
pokonanie specjalnie przygotowanego 
toru przeszkód. Start zawodników od-
bywał się w 4 kategoriach wiekowych. 
Zawody sędziowali: Sławomir Radliń-
ski – sędzia główny, Piotr Skiba i Ma-
rek Molenda. Oto zwycięzcy zawodów 
w poszczególnych kategoriach: 

I kat. - do 9 lat 
I miejsce – Paweł Najda 
II miejsce – Jakub Kawka 
III miejsce – Wiktoria Czapla 

II kat. 10-12 lat 
I miejsce – Tomasz Kowalczuk 
II miejsce – Patryk Ożga 
III miejsce – Karolina Truszkowska 

III kat. 13-15 lat 
I miejsce – Tomasz Dąbrowski 
II miejsce – Patryk Grela 
III miejsce – Piotr Wiatrzyk 

IV kat. powyżej 15 lat 
I miejsce – Bartłomiej Kozyra 
II miejsce – Marek Molenda 
 Zwycięzcy zawodów otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Krasno-
brodzki Dom Kultury.  
 Po emocjach sportowych było nie-
co przerwy, a następnie w godzinach 
15.00-21.00 na Placu Siekluckiego w 
centrum Krasnobrodu odbył się Piknik 
Rodzinny „PODARUJMY DZIECIOM 
WIEDZĘ” organizowany przez Towa-
rzystwo Regionalne Miasta i Gminy 
Krasnobród. Podczas pikniku krasno-
brodzką publiczność zabawiał zespół 
Lolek Orkiestra, były konkursy z na-
grodami. Ponadto podczas imprezy 
przeprowadzono zbiórkę książek i ar-
tykułów szkolnych dla dzieci będących 
w trudnej sytuacji materialnej. 
 W piątkowy program „Pożegnania 
wakacji” włączony został także XXI 
CZTEROETAPOWY BIEG POKOJU 
PAMIĘCI DZIECI ZAMOJSZCZY-
ZNY. W tym dniu bowiem witaliśmy 
uczestników biegu na mecie II etapu w 
centrum Krasnobrodu. Zgodnie z wie-
loletnią tradycją zawodników witali: 
władze samorządowe oraz mieszkańcy 
Krasnobrodu, a także Zespół Folklory-
styczny „Wójtowianie”. Kiedy wszyscy 
uczestnicy biegu przekroczyli linię me-
ty odbyło się ogłoszenie wyników II 
etapu i wręczenie dyplomów i nagród. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
we współpracy z 

Krasnobrodzkim Domem Kultury 
 

ogłasza: 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY 
 „WSPOMNIENIE LATA” 

 

Tematem konkursu są: Obiekty sakralne i przydrożne kapliczki 
 

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież szkolną, a także dorosłych. Technika dowol-
na: fotografia, rysunek, malarstwo; akwarele, pastele, olejne. Format dowolny. Ter-
min składania prac – 30.10.2007r. 
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Miłość do Boga, bliźniego i Ojczyzny 
– kryteria wartości człowieka 

 

„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana, 

Ach jak wielka dziś Twoja rana,  

Jakże długo cierpienie Twe trwa” 

 
 Pieśń tą śpiewaliśmy 24 sierpnia w 
toruńskim lesie, w miejscu gdzie ko-
muniści porwali ks. Jerzego Popiełusz-
kę. Stoi tam pomnik upamiętniający tą 
tragiczną chwilę z 1984 r. Pamiętamy 
tamte wydarzenia, jak po porwaniu 
oprawcy w bestialski sposób zamordo-
wali Kapelana Solidarności, ciało wło-
żyli do worka i wrzucili do Wisły na 
tamie we Włocławku. Kiedy śpiewali-
śmy, stanęły mi przed oczami obrazy, 
które oglądałam w Muzeum Księdza 
Jerzego Popiełuszki w Warszawie – 
Jego skrwawione ciało, pokryte licz-
nymi obrażeniami i ranami. 
 Pomnik upamiętniający te tragiczne 
wydarzenia stoi w niedalekiej odległo-
ści od Wyższej Szkoły Kultury Spo-
łecznej i Medialnej w Toruniu, w której 
przedstawiciele Biur i Kół Radia Mary-
ja przeżywali trzydniowe Rekolekcje. 
Z Krasnobrodu były tam cztery osoby. 
Zajęcia trwały od świtu do nocy. Pro-
wadzili je Ojcowie z Radia Maryja oraz 
przedstawiciele Szkoły Medialnej. 
Oprócz trwania na modlitwie i zdoby-
wania wiedzy informacyjnej potrzebnej 
do naszej pracy, mieliśmy bardzo cie-
kawe zajęcia w grupach. Byliśmy w 
grupie prowadzonej przez Ojca Grze-
gorza Moja. W czasie tych zajęć wy-
powiadaliśmy się na temat Pierwszej 
Encykliki Ojca Świętego Benedykta 
XVI „Deus Caritas Est”, której treść 
mieliśmy zgłębić w domu. Podczas  
 

dyskusji mówiliśmy o rodzajach miło-
ści:  
- eros – miłość wstępująca, posesywna, 
dzisiaj sprowadzona jest do seksu; 
- agape – miłość zstępująca, ofiarna 
czyli chrześcijańska. 
Miłość Boga do człowieka jest wielka. 
Zawarta jest już w dziele stworzenia. 
Bóg tak miłuje człowieka, że sam 
stawszy się człowiekiem przyjmuje 
nawet jego śmierć. W śmierci Jezusa 
na krzyżu dokonuje się zbawienie lu-
dzi. Jest to miłość najwyższa. W Eu-
charystii Jezus daje siebie jako pokarm 
dla nas. Spożywając ciało i krew Chry-
stusa jesteśmy z Nim zjednoczeni. Jest 
to jednocześnie zjednoczenie ze 
wszystkimi, którym On się daje. Mi-
łość do Boga i miłość do bliźniego są 
naprawdę jednym. Człowiek kochając 
bliźniego kocha jednocześnie Boga, bo 
jak można kochać Boga którego się nie 
widzi, nie kochając bliźniego, którego 
widzimy.   A więc kochamy Boga nio-
sąc pomoc głodnym, nagim, spragnio-
nym, chorym, cierpiącym, więzionym. 
I dalej Ojciec Święty Benedykt XVI w 
swojej Encyklice mówi o wielkiej po-
trzebie działalności charytatywnej. W 
tej działalności najważniejsza jest mi-
łość i pokora. Miłość w życiu człowie-
ka jest tak ważna, że staje się kryterium 
na sądzie ostatecznym, które decyduje 
o wartości człowieka. Myśli Ojca 
Świętego zawarte w Encyklice są tak 
bogate w treści i ważne, że powinien 
poznać je i zgłębić drogą kontemplacji 
każdy katolik. 
 Przeżywając Dni Skupienia w  

Toruniu byłam szczęśliwa, oderwałam się 
od ponurej rzeczywistości. Niestety, po 
powrocie do domu serce moje przeszywa 
ból, kiedy pomyślę o mojej Ojczyźnie, 
która nadal cierpi. Wydawało się, że kato-
licki, prawicowy rząd dokona oczyszcze-
nia kraju z korupcji, uwolni urzędy, szko-
ły, instytucje, media od ludzi, którzy dotąd 
zniewalali Naród i prowadzili do znisz-
czenia Jego tożsamości. Niestety, komuni-
ści i liberałowie znowu podali sobie ręce i 
za wszelką cenę ponownie rządzić, by 
rozkraść i sprzedać resztę majątku, jaki 
pozostał w Polsce. Walczą z Kościołem i 
wykorzystują media, których nigdy nie 
oddali. A przecież pod rządami Prawa I 
Sprawiedliwości gospodarka rozwija się 
bardzo dobrze, bezrobocie spadło, rosną 
płace, kraj nasz pozytywnie zapisuje się na 
arenie międzynarodowej. Nie ma też dzi-
kiej prywatyzacji, a każdy obywatel jest 
równy wobec prawa. Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości dostrzega nawet tego naj-
uboższego człowieka i stara się mu po-
móc. Służbę Narodowi opiera również na 
wierze w Boga. Zdarzyły się może jakieś 
małe potknięcia i uchybienia, ale przecież 
człowiek jest człowiekiem. Całkowicie nie 
popełnia błędów ten, co nic nie robi. Jed-
nak całokształt pracy tego rządu należy 
postrzegać pozytywnie. Myślę i mam taką 
nadzieję, że jeśli dojdzie do nowych wy-
borów, to Polacy, którzy są prawdziwymi 
katolikami i patriotami nadal powierzą ster 
władzy ludziom, dla których prawo zaw-
sze znaczy prawo, a sprawiedliwość – 
sprawiedliwość. 
 
      Józefa Kusz 
 

 

Krwiodawcy znów w akcji 
 

 Dnia 28.08.2007r. po raz kolejny w Krasnobrodzkim Domu 
Kultury odbyła się akcja Honorowego Oddawania Krwi. Jej or-
ganizatorem było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Tomaszowie Lubelskim. 
 Pobrano 9 litrów krwi, a krew oddali: Antoniak Magdalena, 
Gancarz Aneta, Skrzyński Sylwester, Serafin Diana, Radosław 
Cios-Mairot, Szpyra Antoni, Szykuła Stanisław, Greszta Piotr, 
Pawluk Wojciech, Kurantowicz Katarzyna, Sadowski Krystian, 
Kryk Piotr, Zawiślak Klaudia, Łubiarz Paweł, Bełz Zuzanna, 
Antoniak Zbigniew, Wereski Krzysztof, Madroń Jerzy, Wereski 
Tomasz i Kazimierz Misztal. 
 Na łamach Gazety Krasnobrodzkiej pragnę złożyć wyrazy 
szacunku, tym którzy bezinteresownie oddali najcenniejszy lek 
ratujący zdrowie i życie ludzkie. 
 Podziękowania chcę również złożyć księdzu Prałatowi Ro-
manowi Marszalcowi wraz z wikariuszami za propagowanie ak-
cji, doktorowi Sebastianowi Łysiakowi i miłym pielęgniarkom 
za sprawne i bezbolesne pobranie krwi i pani Marioli Czapli, dy-
rektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury za udostępnienie lokalu.  
           Adam Żuk 

 
Społeczność Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w Kaczórkach 

oraz 
Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręg Zamość 
 

ZAPRASZAJĄ 
 

na uroczyste obchody  

Święta Patrona Szkoły, 
które odbędą się 30 września 2007 roku o godz. 1100  

na boisku szkolnym. 
 

Program Uroczystości: 
10

45
 Zbiórka Pocztów Sztandarowych 

11
00

 Ceremoniał szkolny 
11

05
 Ślubowanie klas pierwszych 

11
35

 Akademia 
12

00
 Msza Święta 

13
00

 Wystąpienia okolicznościowe 
13

10
 Koncert muzyczny 

14
00

 Poczęstunek 
ORGANIZATORZY 
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XXI Bieg Pokoju 
Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 

 
 W ciągu dwóch dni na przełomie sierpnia 
i września gościliśmy w Krasnobrodzie 
uczestników i organizatorów XXI Czteroeta-
powego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Za-
mojszczyzny. Zgodnie z programem, w pią-
tek 31 sierpnia w Krasnobrodzie kończył się 
II etap biegu. Zawodnicy, których witaliśmy 
na mecie w Krasnobrodzie przybyli do na-
szego miasteczka ze Zwierzyńca, pokonując 
trasę 20 km. 
 Zgodnie z wieloletnią tradycją zawodni-
ków w centrum naszego miasteczka witały 
władze samorządowe oraz mieszkańcy Kra-
snobrodu, a także Zespół Folklorystyczny 
„Wójtowianie”, który swoją muzyką i śpie-
wem zachęcał też do wspólnej zabawy.  
 Kiedy wszyscy uczestnicy biegu prze-
kroczyli linię mety odbyło się ogłoszenie 
wyników II etapu i wręczenie dyplomów i 
nagród. Nagrody wręczali Burmistrz Krasno-
brodu Janusz Oś i Z-ca Burmistrza Krasno-
brodu Piotr Michalski,  dyplomy – dyrektor 
Biegu Bogdan Lizut i sędzia główny biegu 
Lucjan Ksykiewicz. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii otrzymali także kwiaty, które 
wręczały im krasnobrodzkie dzieci. 
 Oto wyniki II etapu biegu: 

Kategoria Mężczyźni 
I miejsce – Nikolayuk Aleksandr 
II miejsce – Redko Sergej 
III miejsce – Jukymchuk Mykola 
 

Kategoria Kobiety 
I miejsce – Kotovsha Olha 
II miejsce – Stanko Svitlana 
III miejsce – Olenieva Lenina 
 

Kategoria Wózki Mężczyźni 
I miejsce – Skrzypiński Arkadiusz 
II miejsce – Wandachowicz Zbigniew 
III miejsce – Baran Zbigniew 
 

 
Kategoria Wózki Kobiety 

I miejsce – Pudlis Monika 
II miejsce – Seligowska Monika 
III miejsce – Szafratowicz Anna 
 

Kategoria Niewidomi 
I miejsce – Jeżowski Sławomir 
II miejsce – Gołąbek Mariusz 
III miejsce – Badowski Krzysztof 
 

Kategoria Rolki Mężczyźni  
I miejsce – Kordas Paweł 
II miejsce – Zieliński Piotr  
III miejsce – Czarnopyś Damian 
 

Kategoria Rolki Kobiety 
I miejsce – Parkot Anita 
II miejsce – Parkot Natalia  
III miejsce – Ziółkiewska Kaja 
 
 Oprócz nagród za zajęcie trzech pierw-
szych miejsc w poszczególnych kategoriach 
przyznano również nagrody specjalne. Jedną 
z nich otrzymał najstarszy uczestnik biegu p. 
Jan Morawiec. Nagrodę specjalną ufundowa-
ną przez Burmistrza Krasnobrodu otrzymał 
Zbigniew Olszewski - jedyny uczestników 
biegu z Krasnobrodu. Wśród nagród specjal-
nych nie mogło oczywiście zabraknąć nagro-
dy rzeczowej – wspaniałego tortu ufundowa-
nego przez Zakład Cukierniczy p. Janusza 
Szpyry z Krasnobrodu. Tym razem słodką 
nagrodę fundator wręczył państwu Danucie i 
Mieczysławowi Orzechowskim - jedynej pa-
rze małżeńskiej uczestniczącej w biegu. 
 Po rozdaniu nagród było jeszcze trochę 
czasu na tradycyjne tańce na ulicy, a potem 
krótkie pożegnanie i wyjazd uczestników i 
organizatorów biegu do Zamościa. 
Rozstanie nie trwało jednak długo, bowiem 
następnego dnia, tj. w sobotę 1 września  

 
wszyscy powrócili do Krasnobrodu, aby stąd 
wystartować do III etapu biegu. Około godz. 
14.30 rozpoczęło się pożegnalne spotkanie z 
organizatorami i uczestnikami XXI Cztero-
etapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci 
Zamojszczyzny. W krótkim przemówieniu 
dyrektor OSiR w Zamościu i jednocześnie 
Dyrektor Biegu Tadeusz Lizut podziękował 
władzom samorządowym Krasnobrodu i 
mieszkańcom za gościnne przyjęcie. Nato-
miast z-ca burmistrza Krasnobrodu Zbigniew 
Michalski, w imieniu obecnego podczas spo-
tkania burmistrza Krasnobrodu Janusza Osia, 
mieszkańców miasta i własnym podziękował 
zawodnikom i organizatorom za ich trud, 
który włożyli w przygotowanie i uczestnic-
two w biegu i uczczenie w ten sposób pamię-
ci Dzieci Zamojszczyzny. Zaprosił wszyst-
kich do odwiedzenia Krasnobrodu w następ-
nym roku. 
 W dalszej części tego pożegnalnego spo-
tkania uczestnicy i organizatorzy biegu oraz 
gospodarze Krasnobrodu, w uporządkowa-
nym szyku, z Krasnobrodzką Orkiestrą Dętą 
na czele udali się pod pomnik poświęcony 
Obrońcom Ojczyzny. Tam, delegacja władz 
samorządowych Krasnobrodu i delegacja 
uczestników biegu złożyły wiązanki dla 
uczczenia 68 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Potem zawodnicy udali się na 
Podklasztor, gdzie wyznaczono linię startu 
do III etapu biegu prowadzącego do Zamo-
ścia. W centrum Krasnobrodu zawodników 
brawami żegnali mieszkańcy naszego miasta. 
Natomiast sportowcy pozdrawiali mieszkań-
ców machając rękami i żegnając się słowami 
„Do zobaczenia za rok”. 

M. Czapla 

 

Fotoreportaż – str. 20 

 

Co słychać w 
KDK? 

 

Po wakacyjnej przerwie Krasnobrodzki Dom Kultury 
wznawia prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Oto terminy spotkań poszczególnych grup zaintereso-
wań:  

Zajęcia świetlicowe 
w wtorki i czwartki w godz. 15.00 – 17.00, 

Klub Szachowy  
w środy godz. 14.00 – 17.00 

Kółko modelarskie  
w piątki o godz. 15.00 -17.00 

Zespół Tańca Nowoczesnego 
w soboty, godz. 17.00 (grupa początkująca)  

i godz. 18.00 (grupa zaawansowana) 
Ponadto w KDK przyjmujemy zapisy  

do Kółka muzycznego  
(nauka gry na instrumentach:  

gitara, pianino, keyboard, instrumenty dęte). 

 

Wojewódzkie spotkanie 
pracowników i animatorów kultury 

 
 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Krasnobrodzki Dom Kultury 
w dniach 15-16 października br. organizują w Krasnobrodzie Konwersatorium 
dla pracowników samorządowych domów kultury z terenu województwa lu-
belskiego.  
 W programie pierwszego dnia spotkania zaplanowano wystąpienie Wice-
marszałka Województwa Lubelskiego Andrzeja Olborskiego na temat. „Poli-
tyki kulturalnej Województwa Lubelskiego”. Wygłoszone zostaną także refe-
raty: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS) „Tradycja historyczna dla 
współczesności”, prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS) „Kulturotwórcza rola 
tradycji w działalności środowisk lokalnych”.  
 Pani Dyrektor WOK mgr Janina Biegalska przedstawi informacje na te-
mat Kalendarza Imprez na 2008 rok. Podczas konwersatorium przewidziano 
także prezentację wybranych form pracy Krasnobrodzkiego Domu Kultury i 
zwiedzanie najciekawszych miejsc Krasnobrodu. 
 Podczas drugiego dnia pobytu w Krasnobrodzie pracownicy kultury będą 
zdobywać wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków unijnych i innych wspie-
rających inicjatywy kulturalne. 

M. Czapla 
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X Sesja Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie 

 W dniu 12 września br. w remizie 
OSP w Starej Hucie odbyła się X sesja 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. Przed 
sesją radni przeprowadzili wizytacje so-
łectw w terenie tj. w Wólce Husińskiej, 
Hutkach, Kaczórkach, Malewszczyźnie, 
Hucisku, Starej Hucie i Potoku Sender-
kach. 
 
 Podczas obrad Rada podjęła następu-
jące uchwały:  
1/ Uchwała w sprawie uchwalenia zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krasnobród.  
Uchwalono zmiany w zakresie lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej oraz terenów 
usługowo – przemysłowych z funkcją 
mieszkalną we wsi Majdan Wielki, wy-
znaczono tereny usługowo-przemysłowe 
w obrębie wsi Hutków oraz lokalizacja 
zabudowy mieszkalnej w obrębie wsi Ka-
czórki. Zmiany są zgodne ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego mig Krasnobród.  
 
2/ Uchwała w sprawie przystąpienia 

Gminy Krasnobród do Stowarzyszenia 

Samorządów Euroregionu „BUG” i przy-

jęcia statutu Stowarzyszenia Samorządów 

Euroregionu „BUG”.  
Będąc członkiem stowarzyszenia Gmina 
będzie mogła ubiegać się o środki finan-
sowe w zakresie współpracy transgranicz-
nej, gospodarczej i kulturalnej, a także po-
dejmować przedsięwzięcia i wspierać róż-
ne formy współpracy w zakresie edukacji, 
sportu, turystyki i ochrony zdrowia. Wy-
sokość składki członkowskiej ustalana jest 
proporcjonalnie do liczby mieszkańców i 
będzie wynosiła około 750 zł. rocznie. 
 
3/ Uchwała w sprawie zawarcia porozu-

mienia na realizację zadania polegające-

go na opracowaniu Lokalnej Strategii  

Rozwoju. 
Uchwała została podjęta w związku z za-
miarem przystąpienia do Lokalnej Grupy 
Działania, która będzie mogła ubiegać się 
o środki unijne na rozwój gminy z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich w la-
tach 2007-2013. Porozumienie na opraco-
wanie Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie 
zawarte z gminami: Zamość, Adamów, 
Łabunie, Krasnobród i Zwierzyniec. Gmi-
ny zawierające porozumienie poniosą 
koszty opracowania strategii proporcjonal-
nie do liczby mieszkańców. Dla naszej 
gminy jest to kwota rzędu 11.810zł. Lo-
kalna Grupa Działania będzie mogła pozy-
skiwać środki finansowe na rozwój agrotu-
rystyki i turystyki, budowę i odbudowę 
miejsc wypoczynkowych, remont świetlic 
wiejskich i zakupu ich wyposażenia oraz 
organizację imprez kulturalnych, rekre-
acyjnych i sportowych. 
Przy ubieganiu się o środki finansowe będą 
wymagane min. plany odnowy miejscowo-
ści, dlatego też w miesiącu październiku 
br. odbędą się pierwsze spotkania 
z mieszkańcami miejscowości w sprawie 
opracowania dokumentów. 
 
4/ Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krasnobród.  
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania działka 
będąca własnością Państwa Czerwonków 
w całości położona jest w obszarze rynku 
miejskiego w Krasnobrodzie, zmiana pole-
ga na zmianie przeznaczenia - z terenów 
budownictwa usługowego na tereny zieleni 
miejskiej i utwardzony plac publiczny.  
 
5/ Uchwała w sprawie stwierdzenia wybo-

ru ławników.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania  

 

 
tajnego ławnikami do Sądu Okręgowego w 
Zamościu wybrani zostali: p. Kałuża Zofia 
i p. Maciukiewicz Beata. Ławnikami do 
Sądu Rejonowego w Zamościu do orzeka-
nia w sprawach pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych zostali wybrani: p. Kapuśniak Jó-
zef i p. Maria Mierzwa. 
 
6/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie 

przetargu nieograniczonego nieruchomo-

ści gruntowej stanowiącej własność gmi-

ny.  
Dotyczy nieruchomości o pow. 0.473 ha 
położonej w Krasnobrodzie przy ul. Sana-
toryjnej tzw. „Kamieniołom”, PG - stano-
wisko dokumentacyjne. W obrębie tej 
działki ustanowiono jako funkcję uzupeł-
niającą usługi oświatowe z ośrodkiem edu-
kacyjno-konferencyjnym wraz z zapleczem 
hotelowo-gastronomicznym w wyznaczo-
nym obszarze półki skalnej. Gmina chcąc 
mieć wpływ na formę zabudowy i funkcję 
przeznaczenia terenu podjęła decyzję o za-
stosowaniu użytkowania wieczystego z 
możliwością sprzedaży w przyszłości in-
westorowi, który zrealizuje powyższy pro-
jekt. 
 
7/ Uchwała w sprawie utworzenia obwo-

dów głosowania, ich granic i numerów 

oraz siedzib obwodowych komisji wybor-

czych.  
Uchwała została podjęta w związku z za-
rządzonymi na dzień 21 października 
2007r wyborami do Sejmu RP i Senatu RP. 
Dla mieszkańców Domu Pomocy Społecz-
nej w Krasnobrodzie i Domu Pomocy Spo-
łecznej w Majdanie Wielkim zostały utwo-
rzone odrębne obwody głosowania. 
 
Podczas sesji dokonano też zmian w bu-
dżecie gminy na 2007 rok. 
 
Ze szczegółową treścią uchwał można za-
poznać się w Urzędzie Miejskim jak i na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu. 
 

E. Borek 

 

 

 

PODZIĘKOWANIE  
 

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili  
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca  

i życzliwości oraz licznie uczestniczyli  
we Mszy św. i pogrzebie  

 

Śp. Bolesława Czapli 
 

a w szczególności Księżom, Orkiestrze, Chórowi,  
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom  

i Delegacjom z Zakładów Pracy 
serdeczne podziękowanie składa  

 
Pogrążona w smutku  

Żona i Dzieci wraz z Rodzinami 
 

  

 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy  
 

Śp. Krzysztofa Kozłowskiego 
 

Prezesa i Kierowcę  
OSP w Wólce Husińskiej  

 
Rodzinie składamy  

wyrazy najgłębszego współczucia 
 

Burmistrz Krasnobrodu  
wraz  

z Pracownikami Urzędu Miejskiego  
w Krasnobrodzie 
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Kącik  
Poetycki 

 
W Kąciku Poetyckim publikujemy wiersz o 

Krasnobrodzie napisany przez pana Henryka 

Bujalskiego - turystę z Warszawy, który odwie-

dził nasze miasto latem bieżącego roku. 

 
Krasnobród 

magnesem Środkowego Roztocza 
 

Miasto wyjątkowe Środkowego Roztocza 
malownicze wzgórza, lasy otaczają 
czyste powietrze, niepowtarzalne widoki 
turystów jak magnes przyciągają. 
 

Dzięki staraniom władz lokalnych 
miasto od pięciu lat ma status uzdrowiska 
tradycje lecznictwa XIX wieku sięgają 
sprawa ważna i wszystkim bliska. 
 

Zainteresowanie budzą zabytki 
Pałac Leszczyńskich z XVII wieku 
Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej 
wywołując duże emocje w człowieku. 
 

Niemałe wrażenie wywierają 
muzeum parafialne, droga krzyżowa 
zespół barokowych kapliczek 
dla pielgrzymów autentyczna odnowa. 
 

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy 
położony najwyżej środkowego Roztocza 
dominują lasy jodłowo-bukowe 
szlaki turystyczne – to przygoda urocza. 
 

Na terenie parku 
dwa leśne rezerwaty 
„Św. Roch”, „Zarosłe” 
świat roślinny, zwierzęcy bogaty. 
 

popularna miejscowość wczasowa 
wiele ośrodków wypoczynkowych czeka 
jazda konna, wyciąg narciarski 
nich turysta przyjazdu nie odwleka. 
 

Trzeba to miejsce poznać 
bo ze wszechmiar interesujące 
urokliwa otaczająca przyroda 
do ponownego przyjazdu zachęcająca. 
 

 
Wyrazy głębokiego żalu 
z powodu śmierci Taty 

 
Marioli Czapli 

 
 składają  

koleżanki i koledzy z pracy 
 

 

 

Pani Dyrektor 

Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

Marioli Czapli 

 

Serdeczne wyrazy współczucia 

 z powodu śmierci Ojca 

składają „Wójtowianie” 
 

 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Krasnobrodu 

z dnia 18 września 2007 roku 
 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U z 2001r. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.) w związku z uchwałą Ra-
dy Miasta i Gminy Nr XXXIII/264/02 z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie utwo-
rzenia obwodów głosowania oraz uchwałą Nr X/91/07 Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie z dnia 12 września 2007r. w sprawie utworzenia obwodów głoso-
wania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 
podaję do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych: 
 

Nr 
obwodu 
głosowa

nia 

Granice  
obwodu głosowania 

Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej 

1. 
Miasto Krasnobród: osiedle Kra-

snobród i osiedle Podzamek, 
Nowa Wieś, Grabnik, 

Krasnobrodzki Dom Kultury 
tel. 660-7046 

2. 
Miasto Krasnobród - osiedle 

Podklasztor, Borki, Podklasztor -
ul. Turzyniec, Szur, 

Blok mieszkalny Nr 1B  - 
świetlica 

ul. Aleja NMP 
tel. kom.509388276 

 
3. 

Hutków Szkoła Filialna w Hutkowie 
tel.660-7347 

4. 

Dominikanówka 
Majdan Mały 

Majdan Wielki 
 

Szkoła Podstawowa 
w Majdanie Wielkim 

tel.660-7168 
Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

5. Kaczórki, Hutki 
Szkoła Podstawowa 

w Kaczórkach 
tel. 660-7590 

6. 
Hucisko 

Potok Senderki, Stara Huta, 
Malewszczyzna 

Remiza OSP w Starej Hucie 
tel. 660-8146 

7. Wólka Husińska Remiza OSP Wólka Husińska 
tel.kom.508207600 

8. Zielone Szkoła Filialna w Zielonem 
tel.660-7595 

9. 
Dom Pomocy Społecznej  

w Krasnobrodzie 

Dom Pomocy Społecznej 
w Krasnobrodzie  

tel.660-7685 

10. 
Dom Pomocy Społecznej  

w Majdanie Wielkim 
Dom Pomocy Społecznej w 

Majdanie Wielkim tel.660-7857 

 
Lokale wyborcze w dniu 21 października 2007r. czynne będą – 
w godzinach od 6.00 do 2000. 

Burmistrz Krasnobrodu 
/-/ Janusz Oś 

 
UWAGA: Mieszkańcy należący do obwodu głosowania Nr 2 (Miasto 
Krasnobród - osiedle Podklasztor, Borki, Podklasztor-ul.Turzyniec,  Szur) 
będą głosowali w ŚWIETLICY W BLOKU MIESZKALNYM Nr 1B  przy 
ul. Aleji NMP, a nie jak dotychczas w budynku dawnego Urzędu Gminy. 
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